
 I. rész HATÁROZATOK

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány

2068/2007. (IV. 25.) Korm.

határozata

az egészségügyi struktúraváltásból fakadó
önkormányzati kötelezettségek támogatásáról

1. A Kor mány az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi
XXXVIII. tör vény 38.  §-ának (1) be kez dé sé ben biz to sí tott 
jog kö ré ben el ren de li a 2007. évi köz pon ti költ ség ve tés
 általános tar ta lé ká ból 3000 mil lió fo rint át cso por to sí tá sát

az egész ség ügyi struk tú ra vál tás ból fa ka dó ön kor mány za ti
kö te le zett sé gek tá mo ga tá sá ra a mel lék let sze rint.

2. A IX. He lyi ön kor mány za tok tá mo ga tá sai fe je zet,
11. cím elõ irány za tá nak 2007. szep tem ber 30-ai el szá mo -
lá sát kö ve tõ ma rad vá nya, a IX. He lyi ön kor mány za tok
 támogatásai fe je zet, 2. cím elõ irány za tát nö ve li.

Fe le lõs: pénz ügy mi nisz ter
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter

Ha tár idõ: azon nal

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kis s Pé ter s. k.,

szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter

Bu da pest,

2007. áp ri lis 25.,

szerda

18. szám

Ára: 420,– Ft
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Mel lék let a 2068/2007. (IV. 25.) Korm. ha tá ro zat hoz

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

X. Mi nisz ter el nök ség
                 Fe je zet szá ma, meg ne ve zé se

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELÕIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*

a Kor mány ha tás kö ré ben

Költ ség ve té si év: 2007.

Mil lió fo rint ban, egy ti ze des sel
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Ki emelt elõ irány zat ne ve

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

276323 11 Az egész ség ügy struk tú ra vál tá sá hoz kap cso ló dó sze mé lyi jut ta tá sok és já ru lé -
kai ki fi ze té si kö te le zett sé gé nek tá mo ga tá sa 3 000,0

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 –3 000,0

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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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
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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

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
Az elõ irány za tok 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 3 000,0 3 000,0

* 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 Kormány

2069/2007. (IV. 25.) Korm.

határozata

a 2007. évi központi költségvetés céltartalékának
az Egészségügyi Minisztérium által fenntartott

intézményeknél az egészségügyi struktúraváltásból
adódó kötelezettségekre történõ felhasználásáról

1. A Kor mány a Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ -
ség ve té sé rõl  szóló 2006. évi CXXVII. tör vény 4.  §-ának
(2) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján – a mel lék -
let sze rint – utó la gos el szá mo lá si, elõ irány zat-vissza ren -
de zé si kö te le zett ség mel lett 550,0 mil lió fo rint át cso por to -
sí tá sát ren de li el.

Fe le lõs: pénz ügy mi nisz ter
egész ség ügyi mi nisz ter

Ha tár idõ: azon nal

2. A Kor mány hoz zá já rul, hogy az egész ség ügyi
 miniszter az 1. pont ban meg je lölt összeg bõl az Or szá gos
Pszi chi át ri ai és Ne u ro ló gi ai In té zet nél, a Sáb he gyi Or szá -
gos Gyer me kal ler go ló gi ai, Pul mo no ló gi ai és Fejlõdés -
neurológiai In té zet nél, a Pa rád für dõi Ál la mi Kór ház nál,
va la mint az Or szá gos Gyógy in té ze ti Köz pont nál az ak tív-
és kró ni kus fek võ be teg szak el lá tás ka pa ci tá suk vég le ges
meg szün te té sé vel össze füg gés ben vég re haj tás ra  kerülõ,
cso por tos lét szám csök ken tés sel érin tett dol go zók sze mé -
lyi jut ta tá sai, va la mint azok já ru lé kai cí men egy havi
 támogatásban ré sze sít se.

A tá mo ga tás fel té te le, hogy

– az érin tett in téz mé nyek meg szün te tés re ke rü lõ fel -
ada tai meg ál la po dás ke re té ben nem ke rül nek át adás ra
más, Or szá gos Egész ség biz to sí tá si Pénz tár ál tal finan -
szírozott egész ség ügyi szol gál ta tó nak,

– a fel ada tot át ve võ vel kö tött meg ál la po dás meg kö té se
ese tén a meg ál la po dás sze rin ti fi nan szí ro zá si összeg nem
nyújt tel jes körû fe de ze tet a meg szû nõ fel adat el lá tá sá ra
fog lal koz ta tott dol go zók bé ré nek ki fi ze té sé re,

– 2007. má jus 30-ig a cso por tos lét szám csök ken tés rõl
 szóló dön tést az Ál la mi Fog lal koz ta tá si Szol gá lat hoz be je -
len tik,

– a tá mo ga tás irán ti igé nyü ket az egész ség ügyi mi nisz -
ter ál tal meg ha tá ro zott for má ban be nyújt ják, va la mint vál -
lal ják, hogy tá mo ga tás ren del te tés sze rû fel hasz ná lá sá ról
el szá mol nak az Egész ség ügyi Mi nisz té ri um felé.

Fe le lõs: egész ség ügyi mi nisz ter
Ha tár idõ: fo lya ma tos 2007. jú ni us 30-ig

3. A Kor mány el ren de li az 1. pont sze rin ti el szá mo lá si
kö te le zett ség tel je sí té sét a tá mo ga tás ban ré sze sült egész -
ség ügyi szol gál ta tók el szá mo lá sa alap ján.

Fe le lõs: egész ség ügyi mi nisz ter
Ha tár idõ: 2007. ok tó ber 15.

4. A Kor mány egyet ért az zal, hogy az egész ség ügyi
struk tú ra át ala kí tá sá hoz kap cso ló dó, még le nem zárt
 finanszírozási kér dé sek rõl ké szül jön elõ ter jesz tés.

Fe le lõs: egész ség ügyi mi nisz ter
hon vé del mi mi nisz ter
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
pénz ügy mi nisz ter

Ha tár idõ: 2007. má jus 31.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kis s Pé ter s. k.,
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter

2007/18. szám HATÁROZATOK TÁRA 113

Mel lék let a 2069/2007. (IV. 25.) 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: 2007.

Mil lió fo rint ban, egy ti ze des sel
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XXI. Egész ség ügyi Mi nisz té ri um

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

263978 2 Egész ség ügyi ága za ti cél elõ irány za tok

2 Egész ség ügyi el lá tá si és fej lesz té si fel ada tok

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 416,0

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 134,0



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

X. Mi nisz ter el nök ség

20 Tar ta lé kok

235149 2 Cél tar ta lé kok

1 Kü lön fé le sze mé lyi ki fi ze té sek –550,0

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
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Ki emelt elõ irány zat ne ve

XXI. Egész ség ügyi Mi nisz té ri um

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

263978 2 Egész ség ügyi ága za ti cél elõ irány za tok

2 Egész ség ügyi el lá tá si és fej lesz té si fel ada tok

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 416,0

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 134,0

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
Az elõ irány za tok fel hasz ná lá 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 550,0

* 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 Mi nisz ter el nök ha tá ro za tai

A Miniszterelnök

13/2007. (IV. 25.) ME

határozata

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szerbia
Kormánya között a hadisírok rendezésérõl  szóló

Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

A nem zet kö zi szer zõ dé sek kel kap cso la tos el já rás ról
 szóló 2005. évi L. tör vény 5.  §-ának (1) be kez dé se sze rin ti
ha tás kö röm ben el jár va, a hon vé del mi mi nisz ter és a kül -
ügy mi nisz ter elõ ter jesz té se alap ján

1. egyet ér tek a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és Szer -
bia Kor má nya kö zött a ha di sí rok ren de zé sé rõl  szóló Meg -
ál la po dás (a továb biak ban: Meg ál la po dás) lét re ho zá sá val;

2. fel ha tal ma zom a hon vé del mi mi nisz tert, hogy – az
érin tett mi nisz te rek kel egyet ér tés ben – a tár gya lá so kon
részt vevõ sze mé lye ket ki je löl je;

3. fel ha tal ma zom a hon vé del mi mi nisz tert vagy az
 általa ki je lölt sze mélyt, hogy a tár gya lá sok ered mé nye ként
 elõálló szö veg ter ve ze tet kéz je gyé vel lás sa el;

4. fel hí vom a kül ügy mi nisz tert, hogy a Meg ál la po dás
lét re ho zá sá hoz szük sé ges meg ha tal ma zá si ok ira tot adja ki;

5. fel hí vom a hon vé del mi mi nisz tert és a kül ügy mi nisz -
tert, hogy a Meg ál la po dás lét re ho zá sát kö ve tõ en a Meg -
állapodás vég le ges szö ve gé nek meg ál la pí tá sá ra való fel ha -
tal ma zás ról  szóló ha tá ro zat ter ve ze tét ha la dék ta la nul
 terjesszék a Kor mány elé.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök



A Kor mány za ti Ko or di ná ci ós
Bi zott ság ha tá ro za tai

A Kormányzati Koordinációs Bizottság
1/2007. (III. 29.) számú

h a t á r o z a t a

a katasztrófavédelemmel összefüggõ
2007. évi feladatokról

A Kor mány za ti Ko or di ná ci ós Bi zott ság (a to váb bi ak -
ban: KKB) a 2007. évi ka taszt ró fa vé del mi fel ada tok kal
össze füg gés ben az aláb bi ha tá ro za tot hoz za:

A KKB

1. el fo gad ja a KKB Tit kár ság ál tal a KKB el õzõ ülé se
óta el telt idõ szak ban vég zett te vé keny ség rõl  szóló be szá -
mo lót;

2. el fo gad ja a ka taszt ró fa vé del mi fel ké szí tés egyes kér -
dé se i rõl  szóló elõ ter jesz tést és uta sít ja a KKB Tit kár ság
ve ze tõ jét, hogy az elõ ter jesz tés köz igaz ga tá si egyezteté -
sére in téz ked jen;

3. el fo gad ja a KKB 2007. évi fel adat ter vét. Uta sít ja
a KKB Tit kár ság ve ze tõ jét, hogy a fel ada tok vég re haj tá sát
fo lya ma to san kí sér je fi gye lem mel, to váb bá fel ké ri a fel -
ada tok vég re haj tá sá ért fe le lõ sö ket, hogy a fel adat terv
 szerinti ha tár idõk le jár tát kö ve tõ 8 na pon be lül ad ja nak
 tájékoztatást – a KKB Tit kár ság ve ze tõ je út ján – a KKB
 elnöke ré szé re a vég re haj tás hely ze té rõl;

4. jó vá hagy ja az Or szá gos Nuk le á ris bal eset-el há rí tá si
Rend szer köz pon ti, ága za ti, te rü le ti és he lyi szer vei
2007–2008. évi kép zé si és gya kor la to zá si ter vét. Az or szá -
gos szin tû, tel jes kö rû nuk le á ris bal eset-el há rí tá si gya kor lat
 általános cél ki tû zé se it az aláb bi ak sze rint ha tá roz za meg:

a) az Or szá gos Nuk le á ris bal eset-el há rí tá si In téz ke dé si
Terv fe lül vizs gá la ta után elõ ál ló új ter vek alkalmazható -
ságának, va la mint

b) a 2004. évi or szá gos gya kor lat után meg va ló sí tott
 javító in téz ke dé sek ha tá sos sá gá nak ér té ke lé se,

c) te rü le ti óv in téz ke dé sek vég re haj tá sá nak gya kor lá sa,
d) a mé dia-kom mu ni ká ció gya kor lá sa,
e) a vé del mi igaz ga tá si szint ek ké szen lé té nek ellen -

õrzése,
f) a pol gá ri vé del mi szer ve ze tek al kal ma zá sá nak el len -

õr zé se.
Meg bíz za az Or szá gos Atom ener gia Hi va tal és az

 Országos Katasztrófa védelmi Fõ igaz ga tó ság fõ igaz ga tó it

a gya kor la tot elõ ké szí tõ bi zott ság meg ala kí tá sá val és
a gya kor lat el gon do lá sá nak a KKB 2007. II. fél évi ülé sé re
– jó vá ha gyás cél já ból – tör té nõ be nyúj tá sá val;

5. el fo gad ja a kri ti kus inf ra struk tú ra vé de lem (KIV)
ha zai hely ze té rõl, va la mint a to váb bi fel ada tok ról  szóló
elõ ter jesz tést, és a fel ada to kat a kö vet ke zõk sze rint ha tá -
roz za meg:

a) Az ille té kes mi nisz té ri u mok és a KKB érin tett szer -
ve i nek be vo ná sá val mû köd tet ni kell egy mun ka cso por tot,
amely aján lást, szem pont rend szert dol go z ki a té ma kör fel -
ada ta i nak egy sé ges rend sze ré re. A mun ka cso port te vé -
keny sé ge so rán le gyen fi gye lem mel a Kri ti kus Inf ra struk -
tú ra Vé de lem Eu ró pai Prog ram já ra, az EU Ter ro riz mus
 Elleni Ak ció terv ben fog lal tak ra, a NATO SCEPC kon cep -
ci ó já ra és a re le váns ága za ti stra té gi ák elõ írásaira.

Fe le lõs: KKB tit kár ság ve ze tõ
Ha tár idõ:  folyamatos

b) A ter ror izmus el le ni küz de lem ak tu á lis fel ada ta i ról
 szóló 2112/2004. (V. 7.) Korm. ha tá ro za tot mó do sí tó
2046/2007. (III. 19.) Korm. ha tá ro zat ban fog lal tak kal
össz hang ban meg kell kez de ni a KIV nem ze ti prog ram
 kidolgozását, elõ kell ké szí te ni a KIV ha zai koordináció -
járól, fel ada ta i ról  szóló kormány-elõ ter jesz tést.

Fe le lõs: KKB el nö ke
érin tett mi nisz té ri u mok ál lam tit ká rai
érin tett köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek
 ve ze tõi

Ha tár idõ: 2007. de cem ber 31.

c) A KIV nem ze ti prog ram já ról  szóló jog sza bály
hatályba lépéséig a KKB fo lya ma to san kí sér je fi gye lem -
mel a ha zai KIV fel ada ta i nak vég re haj tá sát.

Fe le lõs: KKB el nö ke
Ha tár idõ: fo lya ma tos

d) Ki kell dol goz ni a vé del mi in téz ke dé sek fi nan szí ro -
zá sá nak új konst ruk ci ó ját, az ún. vé de lem biz ton sá gi
 vonatkozású Pub lic Pri va te Part ners hip (PPP) ki ala kí tá sát, 
egy ben fel kell ké szül ni az uni ós for rá sok fel hasz ná lá sá ra.

Fe le lõs: Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri um
 ál lam tit ká ra

Ha tár idõ: 2007. de cem ber 31.

6. jó vá hagy ja az Or szá gos Nuk le á ris bal eset-el há rí tá si
Intéz ke dé si Terv gon do zá sát vég zõ fel sõ szin tû munka -
csoport 2007. évi mun ka ter vét.

Dr. Dsu pin Ot tó s. k., Dr. Lam perth Mó ni ka s. k.,
a KKB tit ká ra ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si

mi nisz ter, a KKB el nö ke
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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.
2007. évi éves elõfizetési díja: 15 372 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): ...........................................................................................................................

2007. évi elõfizetési díj fél évre 7 686 Ft áfával

egy évre 15 372 Ft áfával

Számlát kérek a befizetéshez.

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

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

............................................................................
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., www.mhk.hu. 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.
2007. évi éves elõfizetési díj: 22 932 Ft áfával. Egy példány ára: 420 Ft áfával.
A kiadó az elõfizetési díj évközbeni változtatásának jogát fenntartja.

HU ISSN 1217—3533

07.1365 – Nyomja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató.

Tisztelt Elõfizetõk!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kiadónk terjesztésében levõ lapokra és elektronikus kiadványokra szóló elõfizetésüket folyamatosnak
tekintjük. Csak akkor kell változást bejelenteniük a 2007. évre vonatkozó elõfizetésre, ha a példányszámot, esetleg a címlistát
módosítják, vagy új lapra szeretnének elõfizetni (pontos szállítási, név- és utcacím-megjelöléssel). Az esetleges módosítást szívesked-
jenek 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 Hivatalos Közlönykiadó ügyfélszolgálatán (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.) lehetséges. (Levél-
cím: Magyar Hivatalos Közlönykiadó, 1394 Budapest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2007. évi elõfizetési díjak
(Az árak az áfát tartalmazzák.)

Magyar Közlöny 99 792 Ft/év
Hivatalos Értesítõ 15 372 Ft/év
Határozatok Tára 22 932 Ft/év
Önkormányzatok Közlönye 5 544 Ft/év
Az Alkotmánybíróság Határozatai 18 900 Ft/év
Bányászati Közlöny 4 788 Ft/év
Belügyi Közlöny 25 452 Ft/év
Egészségbiztosítási Közlöny 22 176 Ft/év
Egészségügyi Közlöny 27 720 Ft/év
Ellenõrzési Figyelõ 3 528 Ft/év
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítõ 18 396 Ft/év
Gazdasági Közlöny 23 436 Ft/év
Hírközlési Értesítõ 6 552 Ft/év
Honvédelmi Közlöny 18 648 Ft/év
Igazságügyi Közlöny 15 876 Ft/év
Jogtanácsadó 6 804 Ft/év

Környezetvédelmi és Vízügyi Értesítõ 15 120 Ft/év
Közlekedési Értesítõ 24 696 Ft/év
Kulturális Közlöny 18 900 Ft/év
Külgazdasági Értesítõ 20 160 Ft/év
Munkaügyi Közlöny 15 372 Ft/év
Oktatási Közlöny 21 924 Ft/év
Pénzügyi Közlöny 30 492 Ft/év
Sportértesítõ 5 040 Ft/év
Statisztikai Közlöny 13 104 Ft/év
Szociális Közlöny 15 624 Ft/év
Turisztikai Értesítõ 11 844 Ft/év
Ügyészségi Közlöny 6 552 Ft/év
Nemzeti Kulturális Alap Hírlevele 5 040 Ft/év
Pénzügyi Szemle 19 908 Ft/év
L'udové noviny 3 780 Ft/év
Neue Zeitung 4 788 Ft/év

Cégközlöny CD

A Cégközlöny hatályos és hiteles céginformációs – az üzleti életben részt vevõk számára nélkülözhetetlen, naprakész – adatbázisát tartalmazó,
heti rendszerességgel lemezen megjelenõ lap formátuma 2007. október 1-jétõl várhatóan megújul. Erre tekintettel a CD a 2007. évben január 1-jétõl

szeptember 30-ig fizethetõ elõ. A háromnegyed éves elõfizetés díja a 20%-os áfával: 106 272 Ft.

Közbeszerzési Értesítõ

A hetente több száz, minden szakterületre kiterjedõ közbeszerzési felhívás részletes leírását és feltételeit tartalmazó Közbeszerzési Értesítõ címû
hivatalos lap révén az elõfizetõk a leggyorsabban, autentikus forrásból értesülhetnek a pályázatokról. Az Értesítõ – a tervezett formátumváltás
miatt – a 2007. évben fél évre fizethetõ elõ. A féléves elõfizetés díja áfával: 55 062 Ft.

A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (CD)
hatályos jogszabályok hivatalos számítógépes gyûjteményének 2007. évi éves elõfizetési díjai:

(Áraink az áfát nem tartalmazzák.)

Önálló változat 72 000 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 130 000 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 160 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 260 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 340 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 590 000 Ft

Az EU-JOGSZABÁLYTÁR (CD)
Az Európai Unió Jogszabályai gyûjteményének 2007. évi éves elõfizetési díja

(Áraink az áfát nem tartalmazzák.)

Önálló változat 72 000 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 130 000 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 160 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 260 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 340 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 590 000 Ft

Egyszeri belépési díj: 7000 Ft.

Facsimile Magyar Közlöny. A hivatalos lap 2006-os évfolyama jelenik meg CD-n az eredeti külalak megõrzésével, de könnyen kezelhetõen. Ára: 12 000 Ft + áfa.


