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 I. rész HATÁROZATOK

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány

2166/2006. (X. 5.) Korm.

határozata

a 2006. évi központi költségvetés
általános tartalékának felhasználásáról

A Kor mány

1. az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör -
vény (a továb biak ban: Áht.) 38.  §-ának (1) be kez dé sé ben
biz to sí tott jog kö ré ben a 2006. évi köz pon ti költ ség ve tés

ál ta lá nos tar ta lé ká ból – a mel lék let sze rint – össze sen
621,2 mil lió fo rint át cso por to sí tá sát ren de li el;

Fe le lõs: pénz ügy mi nisz ter
az érin tett fe je ze tek fel ügye le tét el lá tó
 szer vek ve ze tõi

Ha tár idõ: azon nal

2. a Ma gyar Te le ví zió Zrt. kár ren de zé sé re az 1. pont -
ban biz to sí tott 150,0 mil lió fo rint tel jes össze gé re – az Áht. 
26.  §-ának (4) be kez dé se alap ján – el szá mo lá si, a fel nem
hasz nált rész te kin te té ben vissza fi ze té si kö te le zett sé get
ír elõ;

Fe le lõs: pénz ügy mi nisz ter
Ha tár idõ: 2006. de cem ber 15.

3. fel ké ri a Ma gyar Te le ví zió Köz ala pít vány Kurató -
riumát, hogy – a 2. pont ban fog lal tak tel je sí té se ér de ké -
ben – tá jé koz tas sa a pénz ügy mi nisz tert a tá mo ga tás fel -
haszná lásáról.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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Mel lék let a 2166/2006. (X. 5.) Korm. ha tá ro zat hoz

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

Költ ség ve té si év: 2006.

Ezer fo rint ban

Ál lam-
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Ki emelt elõ irány zat ne ve

I. Or szág gyû lés

13 Mé dia köz ala pít vá nyok tá mo ga tá sa

270056 2 Hoz zá já ru lás az MTV ká ra i nak ren de zé sé hez 150 000

II. Köz tár sa sá gi El nök ség

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

2 Cél elõ irány za tok

017530 1 Ál la mi ki tün te té sek

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 6 200

XIII. Hon vé del mi Mi nisz té ri um

1 Hon vé del mi Mi nisz té ri um

198280 3 HM hát tér in téz mé nyei

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si cé lú tá mo ga tá sok,
 kiadások

5 000

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

7 Rend õr ség

001591 1 ORFK és hát tér in téz mé nyei

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 6 000

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 920

3 Do lo gi ki adá sok 950

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

1 In téz mé nyi be ru há zás 160 000
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001601 2 Bu da pes ti Rend õr-fõ ka pi tány ság

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 36 400

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 11 648

3 Do lo gi ki adá sok 5 736

203234 4 Ba ra nya me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 2 900

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 928

3 Do lo gi ki adá sok 2 700

203245 5 Bács-Kis kun me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 3 200

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 024

3 Do lo gi ki adá sok 900

203256 6 Bé kés me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 900

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 288

3 Do lo gi ki adá sok 230

203267 7 Bor sod-Aba új-Zemp lén me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 2 000

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 640

3 Do lo gi ki adá sok 2 100

203278 8 Csong rád me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 1 400

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 448

3 Do lo gi ki adá sok 1 800

203289 9 Fej ér me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 4 000

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 280

3 Do lo gi ki adá sok 1 730

203290 10 Gyõr-Mo son-Sop ron me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 3 500

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 120

3 Do lo gi ki adá sok 1 850

203300 11 Haj dú-Bi har me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 2 800

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 896

3 Do lo gi ki adá sok 690

203311 12 He ves me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 600

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 192

3 Do lo gi ki adá sok 580

203322 13 Jász-Nagy kun Szol nok me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 1 200

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 384

3 Do lo gi ki adá sok 170

203333 14 Ko má rom-Esz ter gom me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 3 000

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 960

3 Do lo gi ki adá sok 810

203344 15 Nóg rád me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 1 400

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 448

3 Do lo gi ki adá sok 1 730
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203355 16 Pest me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 6 900

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 2 208

3 Do lo gi ki adá sok 3 460

203366 17 So mogy me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 1 400

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 448

3 Do lo gi ki adá sok 700

203377 18 Sza bolcs-Szat már-Be reg me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 4 200

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 344

3 Do lo gi ki adá sok 1 730

203388 19 Tol na me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 900

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 288

3 Do lo gi ki adá sok 1 150

203399 20 Vas me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 400

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 128

3 Do lo gi ki adá sok 230

203409 21 Veszp rém me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 2 500

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 800

3 Do lo gi ki adá sok 920

203410 22 Za la me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 2 700

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 864

3 Do lo gi ki adá sok 1 210

001623 23 Ren dé sze ti Biz ton sá gi Szol gá lat

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 83 000

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 26 560

3 Do lo gi ki adá sok 37 100

001634 24 Köz tár sa sá gi Õr ez red

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 3 400

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 1 088

3 Do lo gi ki adá sok 920

X. Mi nisz ter el nök ség

20 Tar ta lé kok

001414 1 Költ ség ve tés ál ta lá nos tar ta lé ka –621 200

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
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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
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II. Köz tár sa sá gi El nök ség

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

2 Cél elõ irány za tok

017530 1 Ál la mi ki tün te té sek 6 200

XIII. Hon vé del mi Mi nisz té ri um

1 Hon vé del mi Mi nisz té ri um

198280 3 HM hát tér in téz mé nyei 5 000

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

7 Rend õr ség

001591 1 ORFK és hát tér in téz mé nyei 168 870

001601 2 Bu da pes ti Rend õr-fõ ka pi tány ság 53 784

203234 4 Ba ra nya me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság 6 528

203245 5 Bács-Kis kun me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság 5 124

203256 6 Bé kés me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság 1 418

203267 7 Bor sod-Aba új-Zemp lén me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság 4 740

203278 8 Csong rád me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság 3 648

203289 9 Fej ér me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság 7 010

203290 10 Gyõr-Mo son-Sop ron me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság 6 470

203300 11 Haj dú-Bi har me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság 4 386

203311 12 He ves me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság 1 372

203322 13 Jász-Nagy kun Szol nok me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság 1 754

203333 14 Ko má rom-Esz ter gom me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság 4 770

203344 15 Nóg rád me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság 3 578

203355 16 Pest me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság 12 568

203366 17 So mogy me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság 2 548

203377 18 Sza bolcs-Szat már-Be reg me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság 7 274

203388 19 Tol na me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság 2 338

203399 20 Vas me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság 758

203409 21 Veszp rém me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság 4 220

203410 22 Za la me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság 4 774

001623 23 Ren dé sze ti Biz ton sá gi Szol gá lat 146 660

001634 24 Köz tár sa sá gi Õr ez red 5 408

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 fo lyó sí tá sa/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 ri um 2 pél dány   egyéb: 621 200 621 200

* 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.

A Kormány

2167/2006. (X. 5.) Korm.

határozata

az Energiagazdálkodási célelõirányzat
kiegészítésérõl

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.  §-ának (2) be kez dé -
sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri um fe je ze ti ál lam ház tar tá si tar ta lé ka ter hé re
– a mel lék let sze rint – 6000,0 mil lió fo rint át csoportosítását ren de li el.

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 2167/2006. (X. 5.) Korm. ha tá ro zat hoz

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

                   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
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Ki emelt elõ irány zat ne ve

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

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

6 Ener gia gaz dál ko dá si cél elõ irány zat

249545 1 Ener gia gaz dál ko dás

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si cé lú tá mo ga tá sok,
 kiadások

6 000,0

40 Fe je ze ti tar ta lék

269601 2 Fe je ze ti ál lam ház tar tá si tar ta lék –6 000,0

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
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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
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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

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

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

6 Ener gia gaz dál ko dá si cél elõ irány zat

249545 1 Ener gia gaz dál ko dás 6 000,0

40 Fe je ze ti tar ta lék

269601 2 Fe je ze ti ál lam ház tar tá si tar ta lék –6 000,0

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 fo lyó sí tá sa/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 ri um 2 pél dány   egyéb: azon nal 6 000,0

* 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.
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A Kor mány

2168/2006. (X. 5.) Korm.

ha tá ro za ta

az Alkotmánybíróság és az Országgyûlés
döntéseibõl adódó egyes feladatokról

I.

1. Az Al kot mány bí ró ság 17/2006. (V. 17.) AB hatá -
rozatában meg ál la pí tot ta, hogy a Ma gyar Köz tár sa ság
2000. évi költ ség ve té sé rõl  szóló 1999. évi CXXV. tör vény 
91.  § (1) be kez dé se e) pont já nak „he lyi ön kor mány za ti”
szö veg ré sze, to váb bá a la kás cé lú ál la mi tá mo ga tá sok ról
 szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. ren de let 1.  § (2) be kez dés
h) pont ja és 23.  §-a alkot mány elle nes, ezért azo kat 2006.
de cem ber 31-ével meg sem mi sí tet te. Meg kell vizs gál ni,
hogy az Al kot mány bí ró ság ha tá ro za tá ból kö vet ke zik-e
jog al ko tá si fel adat a Kor mány szá má ra.

Fe le lõs: ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
pénz ügy mi nisz ter

Ha tár idõ: 2006. ok tó ber 18.

2. Az Al kot mány bí ró ság 19/2006. (V. 31.) AB ha tá ro -
za tá ban meg ál la pí tot ta, hogy a bí rák jog ál lá sá ról és ja va -
dal ma zá sá ról  szóló 1997. évi LXVII. tör vény 114.  §
(5) be kez dé se alkot mány elle nes, ezért azt 2007. má jus 31.
nap já val meg sem mi sí tet te. Ké szül jön elõ ter jesz tés az
 alkotmányos sza bá lyo zás ér de ké ben.

Fe le lõs: igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
Ha tár idõ: 2007. feb ru ár 15.

3. Az Al kot mány bí ró ság 21/2006. (V. 31.) AB ha tá ro -
za tá ban meg ál la pí tot ta, hogy a kö te le zõ egészségbizto -
sítás el lá tá sa i ról  szóló 1997. évi LXXXIII. tör vény 52.  §
(3) be kez dé sé nek má so dik mon da ta, 83.  § (2) be kez dé se
i) pont já nak „a bal ese ti el lá tás ra jo go sí tó fog lal ko zá si
 betegségek, il let ve” szö veg ré sze, to váb bá a kö te le zõ
egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról  szóló 1997. évi LXXXIII.
tör vény vég re haj tá sá ról  szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm.
ren de let 32.  §-ának (3) be kez dé se, va la mint az 1. szá mú
mel lék le te alkot mány elle nes, ezért azo kat 2006. de cem -
ber 31-i ha tállyal meg sem mi sí tet te. Ké szül jön elõ ter jesz -
tés az al kot má nyos sza bá lyo zás ér de ké ben.

Fe le lõs: egész ség ügyi mi nisz ter
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter

Ha tár idõ: 2006. ok tó ber 18.

4. Az Al kot mány bí ró ság 22/2006. (VI. 15.) AB ha tá ro -
za tá ban meg ál la pí tot ta, hogy az épí tett kör nye zet ala kí tá -
sá ról és vé del mé rõl  szóló 1997. évi LXXVIII. tör vény
(Étv.) 27.  § (1) be kez dé se és (3) be kez dé sé nek má so dik
mon da ta alkot mány elle nes, ezért azo kat 2007. jú ni us 30-i
ha tállyal meg sem mi sí tet te. Meg ál la pí tot ta to váb bá az

 Alkotmánybíróság, hogy az Or szág gyû lés jog al ko tói fel -
ada tá nak el mu lasz tá sá val alkot mány elle nes hely ze tet idé -
zett elõ az ál tal, hogy a ki szol gá ló- és la kó út cél já ra tör té nõ
le jegy zés sza bá lyo zá sa kor nem te rem tet te meg az Al kot -
mány 13.  § (2) be kez dé sé ben fog lalt kö ve tel mé nyek ér vé -
nye sü lé sét biz to sí tó tör vényi fel té te le ket. Ké szül jön elõ -
ter jesz tés az al kot má nyos sza bá lyo zás ér de ké ben.

Fe le lõs: ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter

Ha tár idõ: 2007. áp ri lis 1.

5. Az Al kot mány bí ró ság 25/2006. (VI. 15.) AB ha tá ro -
za tá ban meg ál la pí tot ta, az Al kot mány 13.  § (1) be kez dé sé -
ben biz to sí tott, a tu laj don hoz való jo got sér tõ, mu lasz tás -
ban meg nyil vá nu ló alkot mány elle nes hely zet ke let ke zett
an nak kö vet kez té ben, hogy az Or szág gyû lés a la ká sok és
he lyi sé gek bér le té re, va la mint az el ide ge ní té sük re vo nat -
ko zó egyes sza bá lyok ról  szóló 1993. évi LXXVIII. tör -
vény 85.  §-ában írt, kény szer bér let tel ter helt la ká sok ese té -
ben a tu laj don jog vé del mét biz to sí tó ga ran ci á lis rendel -
kezéseket nem tel jes kö rû en ál la pí tot ta meg. Ké szül jön
elõ ter jesz tés az al kot má nyos sza bá lyo zás ér de ké ben.

Fe le lõs: ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter

Ha tár idõ: 2007. áp ri lis 1.

6. a) Az Al kot mány bí ró ság 32/2006. (VII. 13.) AB ha -
tá ro za tá ban meg ál la pí tot ta, az Or szág gyû lés mu lasz tás ban 
meg nyil vá nu ló alkot mány elle nességet idé zett elõ az zal,
hogy nem sza bá lyoz ta tör vény ben a kor mány ülé sek tar tal -
mi do ku men tá lá sá nak rend jét. A Kor mány 2006. II. fél évi
mun ka ter vé ben fog lalt, a Ma gyar Köz tár sa ság miniszté -
riumainak fel so ro lá sá ról  szóló 2006. évi LV. tör vénnyel és 
a köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek rõl, va la mint a Kor -
mány tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról  szóló 2006.
évi LVII. tör vénnyel össze füg gõ egyes tör vények mó do sí -
tá sá ra vo nat ko zó tör vényjavaslat ke re té ben ke rül jön sor
a sza bá lyo zás ra.

Fe le lõs: igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter

Ha tár idõ: azon nal

b) Az Al kot mány bí ró ság 37/2006. (IX. 20.) AB ha tá ro -
za tá ban meg ál la pí tot ta, hogy az Al kot mány 37.  § (3) be -
kez dé sét sér tõ mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló alkot mány -
elle nes hely zet jött lét re an nak kö vet kez té ben, hogy az
 Országgyûlés a köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek rõl, va la -
mint a Kor mány tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról
 szóló 2006. évi LVII. tör vény ben – a mi nisz ter he lyet te sí -
té se kap csán – nem sza bá lyoz ta a mi nisz ter jog al ko tó
 hatásköre át ru há zá sá nak ti lal mát. A Kor mány 2006. II. fél -
évi mun ka ter vé ben fog lalt, a Ma gyar Köz tár sa ság mi nisz -
té ri u ma i nak fel so ro lá sá ról  szóló 2006. évi LV. tör vénnyel
és a köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek rõl, va la mint a Kor -
mány tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról  szóló 2006.
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évi LVII. tör vénnyel össze füg gõ egyes tör vények mó do sí -
tá sá ra vo nat ko zó tör vényjavaslat ke re té ben ke rül jön sor
a sza bá lyo zás ra.

Fe le lõs: igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
Ha tár idõ: azon nal

7. Az Al kot mány bí ró ság 33/2006. (VII. 13.) AB ha tá -
ro za tá ban hi va tal ból el jár va meg ál la pí tot ta, az Or szág gyû -
lés mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló alkot mány elle nességet
idé zett elõ az ál tal, hogy nem biz to sí tott tör vény ben a ter -
mé szet vé del mi te rü le tek vé det té nyil vá ní tá sá nak ese té re
a tu laj do no sok nak az Al kot mány 57.  § (5) be kez dé sé vel
össz hang ban álló jog or vos la ti le he tõ sé get. Ké szül jön elõ -
ter jesz tés az al kot má nyos sza bá lyo zás ér de ké ben.

Fe le lõs: kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter

Ha tár idõ: 2007. ja nu ár 20.

II.

1. A fel sõ ok ta tás ról  szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény
156.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt ren del ke zé se alap ján
a Kor mány – a tör vény ta pasz ta la ta i nak 2007-ben tör té nõ
át te kin té sét köve tõen – nyújt sa be a fel sõ ok ta tás közép -
távú ter vét az Or szág gyû lés nek.

Fe le lõs: ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
Ha tár idõ: 2008. de cem ber 1.

2. A 93/2005. (XII. 15.) OGY ha tá ro zat 2. pont ja alap -
ján a Kor mány az ápo lá si díj, va la mint a hoz zá tar to zó i kat
ott hon ápo ló sze mé lye ket se gí tõ in téz mény rend szer
 továbbfejlesztése le he tõ sé gé nek vizs gá la tá ról ké szült tá jé -
koz ta tást nyújt sa be az Or szág gyû lés nek.

Fe le lõs: szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
egész ség ügyi mi nisz ter
pénz ügy mi nisz ter

Ha tár idõ: 2006. de cem ber 6.

3. Az Or szá gos Fej lesz tés po li ti kai Kon cep ci ó ról  szóló
96/2005. (XII. 25.) OGY ha tá ro zat 9. pont já nak d) al pont -
já ban fog lal tak alap ján a Kor mány a Kon cep ci ó ban fog lal -
tak meg va ló su lá sá ról tá jé koz tas sa az Or szág gyû lést.

Fe le lõs: a tá jé koz ta tó el ké szí té sé ért a fej lesz tés-
 po li ti ká ért fe le lõs kor mány biz tos

Ha tár idõ: 2008. ok tó ber 1.

4. Az Or szá gos Te rü let fej lesz té si Kon cep ci ó ról  szóló
97/2005. (XII. 25.) OGY ha tá ro zat VII. fe je zet (Záró ren -
del ke zé sek) 1. pont já nak e) al pont já ban fog lalt rendel -
kezések alap ján a Kor mány a te rü le ti fo lya ma tok ról  szóló
be szá mo ló ke re té ben tá jé koz tas sa az Or szág gyû lést az
 országgyûlési ha tá ro zat ban fog lal tak meg va ló sí tá sá ról.

Fe le lõs: ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
Ha tár idõ: 2009. szep tem ber 1.

5. Az Or szá gos Te rü let fej lesz té si Kon cep ci ó ról  szóló
97/2005. (XII. 25.) OGY ha tá ro zat VII. fe je zet (Záró ren -
del ke zé sek) 1. pont já nak e) al pont já ban fog lalt ren del ke -
zé sek alap ján a Kor mány vé gez ze el az or szág gyû lé si ha tá -
ro zat szük sé ges fe lül vizs gá la tát. Ké szül jön elõ ter jesz tés
a vizs gá lat ered mé nyé rõl.

Fe le lõs: ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
Ha tár idõ: 2010. ok tó ber 1.

6. Az új Or szá gos Fo gya té kos ügyi Prog ram ról  szóló
10/2006. (II. 16.) OGY ha tá ro zat 3. pont já ban fog lal tak
alap ján a Kor mány a Prog ram tel je sí té sé rõl ké szít sen je -
len tést az Or szág gyû lés ré szé re.

Fe le lõs: szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
Ha tár idõ: két éven ként, el sõ al ka lom mal

 2008. már ci us 1.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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He lyes bí tés: A Ha tá ro za tok Tá ra 2006. évi 43. szá má ban meg je lent, 2158/2006. (IX. 8.) Kor m. ha tá ro zat mel lék le té ben sze rep lõ adat lap he lye sen:

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 tizedessel

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 támogatásai

209434 8 Vis ma i or tartalék 3000,0

XI. Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Minisz té ri um

12 Fe je ze ti ke ze lé sû elõirányzatok

31 Fe je ze ti tartalék

1 Fe je ze ti ál lam ház tar tá si tartalék –3000,0

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

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

209434 8 Vis ma i or tar ta lék 3000,0

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: 

* 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.

(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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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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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

Is mét meg ren del he tõ, 2006. év re elõ fi zet he tõ az im már fél év szá za dos ha gyo má nyok ra
vissza te kin tõ Pénz ügyi Szem le, amely meg úju ló, bõ vü lõ tar ta lom mal, ál lan dó ro vat rend del,
kor sze rû ti po grá fi á val, igé nyes bo rí tó val – s ami szin tén új don ság – egy kö tet ben a ma gyar ral, 
tel jes ter je de lem ben an gol nyel ven is a tisz telt Ol va sók ren del ke zé sé re áll.

Több ál la mi, pénz ügyi szer ve zet össze fo gá sá val, ne ves szak em be rek bõl ál ló szerkesztõ-
bizottság irány mu ta tá sá val, új lap tu laj do nos gon do zá sá ban, szer kesz té sé ben, s vál to zat la nul
a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó ki adá sá ban ne gyed éven te je le nik meg a Pénz ügyi Szem le,
amely köz pénz ügyi szak fo lyó irat ként ak tu á lis és hi te les ké pet ad a pénz ügyi rend szer, ezen
be lül hang sú lyo san a köz szfé ra (pub lic sec tor), va la mint – a fõbb pénz ügyi össze füg gé sek
tük ré ben – a ma gyar nem zet gaz da ság lé nye ges vo ná sa i ról, a fel zár kó zá si, jö võ épí té si tö rek -
vé sek rõl, s a kap cso ló dó szak mai vi ták ról. A fo lyó irat a gya kor la ti prob lé mák ol da lá ról kö ze -
lítve a tu dományos ered mények iránt is nyi tott. Ily mó don a meg újuló Pénz ügyi Szem lét ha-
szon nal for gat hat ják a kü lön bö zõ te rü le te ken dol go zó gaz da sá gi és pénz ügyi szak emberek,
köz gaz dá szok, jo gá szok, ve ze tõk, me ne dzse rek mel lett a po li ti kai élet sze rep lõi, az egye te mi
és fõ is ko lai ok ta tók, hall ga tók és a tu do má nyos ku ta tók is.

A Pénz ügyi Szem le meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó cí mén:
1085 Bu dapest, So mogyi Bé la u. 6., pos tacímén: 1394 Bu dapest 62, Pf. 357.
Éves elõ fizetési díj 2006. év re 19 908 Ft áfá val, vagy 80 eu ró.
Egy szám ára: 5000 Ft áfá val, vagy 20 eu ró.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

M E G R E N D E L Õ L A P

Meg ren del jük 2006. év re a Pénz ügyi Szem le cí mû köz pénz ügyi szak fo lyó ira tot.
A meg ren de lõ (cég) ne ve: ....................................................................................................
cí me (hely ség, irá nyí tó szám, ut ca, ház szám): .....................................................................
bank szám la szá ma: ...............................................................................................................
ügy in té zõ je és te le fon szá ma: ...............................................................................................

Kel te zés: ……………………………

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

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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