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Jogszabály

2006. évi XCIII.
törvény

a légi közlekedésrõl szóló
1995. évi XCVII. törvény módosításáról*

1. § A légi közlekedésrõl szóló 1995. évi XCVII. tör-
vény a következõ 61/A. §-sal egészül ki:

„61/A. § (1) A Magyar Állam a 61. § (3) bekezdésében
foglalt feladatok ellátása érdekében zártkörûen mûködõ
részvénytársasági formában mûködõ egyszemélyes gazda-
sági társaságot alapít.

(2) A társaság
a) neve: HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szol-

gálat Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság (a továbbiak-
ban: Társaság);

b) székhelye: H-1185 Budapest, Igló u. 33–35.;
c) alapítója és egyedüli részvényese: a Magyar Állam;
d) az alapítói és részvényesi jogok gyakorlója: a közle-

kedésért felelõs miniszter.
(3) A Társaság feladatai:
a) a Magyar Köztársaság ellenõrzött légterében – kivé-

ve a katonai körzeteket – és Budapest Ferihegy Nemzet-
közi Repülõtéren és légterében a légiforgalmi irányító, a
repüléstájékoztató és riasztó szolgálat ellátása; továbbá a
Magyar Köztársaság légterében a légiforgalmi navigációs,
távközlési, légtérellenõrzõ szolgálat ellátása, és az ezek-
hez szükséges berendezések (kivéve a repülõtéri mûszeres
leszállító rendszert) mûködésének biztosítása;

b) a nemzetközi polgári repülés részére Budapest Feri-
hegy Nemzetközi Repülõtéren repülésbejelentõ és tájé-
koztató szolgálat ellátása;

c) a rendelkezésre álló információk alapján adatszol-
gáltatás a Magyar Honvédség erre kijelölt szervezete ré-
szére, a légtérfelügyelethez szükséges azonosítás elõsegí-
tése érdekében;

d) légtérgazdálkodás, közremûködés a stratégiai légtér-
gazdálkodási feladatokban;

e) a légi forgalom áramlásának szervezése;
f) légi jármû eltûnése, vagy kényszerhelyzetbe kerülése

esetén a szükséges intézkedés – kutatás-mentés, valamint
egyéb segítségnyújtás – kezdeményezése;

* A törvényt az Országgyûlés a 2006. november 6-i ülésnapján fo-
gadta el.

g) központi légiforgalmi tájékoztató szolgálat (AIS) el-
látása, a légi közlekedéssel kapcsolatos tájékoztató anya-
gok kiadása;

h) a Magyar Köztársaságban az ellenõrzött légtéren kí-
vül (a repülõtéri körzetek kivételével) mûködõ légi jármû-
vek részére tanácsadói, repüléstájékoztató és riasztó szol-
gálat ellátása;

i) a feladatainak ellátásával kapcsolatos fejlesztés;

j) a légiforgalmi irányító és körzeti repüléstájékoztató
szakszemélyzet szakmai képzése, illetve továbbképzése;

k) mûszaki dokumentációs és ahhoz kapcsolódó tájé-
koztató tevékenység ellátása;

l) a koordinált és menetrend-egyeztetett repülõtereken
a résidõkiosztás és menetrend-egyeztetés;

m) a magyar légtér igénybevételéért fizetendõ díjjal
összefüggõ – nemzetközi szerzõdésben meghatározott –
költségalap kezelése.

(4) A Társaság fõtevékenysége: egyéb légi szállítást se-
gítõ tevékenység.

(5) A Társaság a fõtevékenysége ellátását elõsegítõ
szolgáltató tevékenységeket is elláthat.

(6) A (2) bekezdésben megjelölt társaság közép-európai
légiforgalmi szolgálatok regionális együttmûködése kere-
tében létrejövõ gazdasági társaságban kisebbségi tulajdon-
részt is szerezhet.”

2. § Az állam tulajdonában lévõ vállalkozói vagyon ér-
tékesítésérõl szóló 1995. évi XXXIX. törvény mellékleté-
ben a tartós állami tulajdonú részesedéssel mûködõ társa-
ságokat tartalmazó táblázat az alábbi sorral egészül ki:

(Tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter: gazdasági és
közlekedési miniszter)

„HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt.
100%”

3. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott
kivétellel – a kihirdetését követõ 3. napon lép hatályba.

(2) A törvény 2. §-a 2007. január 1-jén lép hatályba.

(3) Az e törvényben meghatározott gazdasági társaság-
gá való átalakulás során az államháztartásról szóló 1992.
évi XXXVIII. törvény 91/A. §-ának (2) bekezdésében fog-
laltakat nem kell alkalmazni.

Sólyom László s. k., Dr. Szili Katalin s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke
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Jogszabálymutató

A gazdasági és közlekedési miniszter
jogszabály-elõkészítési felelõsségi körébe tartozó,

illetve a gazdasági és közlekedési miniszterrel
együttesen kiadott vagy a gazdasági és közlekedési
miniszter feladatkörét érintõ egyéb jogszabályok

(Magyar Közlöny 2006. évi 136–141. száma)

A)

A gazdasági és közlekedési miniszter
jogszabály-elõkészítési felelõsségi körébe tartozó

egyéb jogszabályok

223/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet a nemesfémtár-
gyak ellenõrzésérõl és jelölésérõl szóló, Bécsben, 1972.
november 15. napján aláírt Egyezmény kihirdetésérõl
(Magyar Közlöny 141. szám 10346. oldal)

230/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet miniszterek fel-
adat- és hatáskörérõl szóló kormányrendeletek módosítá-
sáról (Magyar Közlöny 141. szám 10412. oldal)

77/2006. (XI. 13.) GKM rendelet a Gazdasági Minisz-
térium vállalkozási célelõirányzatainak szabályozásáról
szóló 1/2001. (I. 5.) GM rendelet módosításáról (Magyar
Közlöny 138. szám 10238. oldal)

78/2006. (XI. 13.) GKM rendelet a Gazdasági és Köz-
lekedési Minisztérium egyes támogatási programjainak
részletes szabályairól szóló 19/2004. (II. 27.) GKM rende-
let módosításáról (Magyar Közlöny 138. szám 10240. ol-
dal)

Miniszteri utasítás

A gazdasági és közlekedési miniszter
34/2006. (XI. 23.) GKM

utasítása
az Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság

átszervezésének elrendelésérõl*

1. §

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény 30. § (1) bekezdésének b) pontjában fog-
lalt felhatalmazás alapján az alábbiak szerint rendelkezem.

* Az utasítást az érintettek közvetlenül megkapták, valamint a Gazdasági
és Közlekedési Minisztérium honlapján olvasható.

2. §

2007–2013 közötti programozási idõszakra az Új Ma-
gyarország Fejlesztési Terv végrehajtása során, továbbá a
folyamatban lévõ Kohéziós Alap, Strukturális Alapok, il-
letve a Phare, TEN-T Támogatás, Schengen Alap, Átme-
neti Támogatás tekintetében a közlekedésfejlesztéssel
összefüggõ közremûködõ szervezeti feladatokat 2007. ja-
nuár 1-jétõl az Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgató-
ság (továbbiakban: UKIG) látja el.

3. §

A 2. §-ban meghatározott tevékenységek végzésére vo-
natkozó többletfeladatok ellátásához az UKIG szükséges
átszervezését elrendelem.

4. §

Az UKIG a feladat folyamatos elláthatósága érdekében
tegye meg a szükséges munkajogi intézkedéseket azzal,
hogy a feladatnövekedés ellenére jelenlegi engedélyezett
létszámát nem lépheti át, ezért az átszervezés során felesle-
gessé váló munkakörök megszüntetését is elrendelem.

5. §

Az átszervezés végrehajtásához szükséges munkáltatói
intézkedéseket a jelen utasítás hatálybalépésével egyidejû-
leg meg kell kezdeni, és azokat a közalkalmazotti jogvi-
szonyra vonatkozó jogszabályi elõírások alapján kell vég-
rehajtani.

6. §

Ez az utasítás 2006. november 24-én lép hatályba.

Dr. Garamhegyi Ábel s. k.,
gazdasági és közlekedési minisztériumi államtitkár

Dr. Kóka János
gazdasági és közlekedési miniszter

helyett



A Magyar Hivatalos Közlönykiadó
megjelentette a Közlöny Könyvek sorozatának újabb köteteként a

A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRÕL SZÓLÓ
1992. ÉVI XXII. TÖRVÉNY MAGYARÁZATA I–II.

címû könyvet.

A Munka Törvénykönyvének kommentárja az 1992-ben született törvény hatályos szövegét és az azokhoz
fûzött jogirodalmi magyarázatokat közli, végigkövetve az elmúlt tizennégy év törvénymódosításait, különös
figyelemmel az Európai Unió munkajogi intézményeinek átvételére és a jogalkalmazói gyakorlatra.

A szerzõk szándéka szerint a kötetet haszonnal forgathatják a jogszabály értelmezését keresõ,
a jogalkalmazói gyakorlat felõl érdeklõdõ elméleti és gyakorlati szakemberek egyaránt.

A kommentár a gyakorlatban való hasznos alkalmazhatóság érdekében az egyes jogintézmények-
hez összefoglalja a kapcsolódó jogirodalmi munkákat, jogszabályokat, a Legfelsõbb Bíróság Mun-
kajogi Kollégiumának állásfoglalásait.

A kötet szerzõi a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Munkajogi és Társadalom-
biztosítási Jogi Tanszékének munkatársai: dr. Kiss György egyetemi tanár, dr. Berke Gyula egyete-
mi docens, dr. Bankó Zoltán egyetemi adjunktus, valamint dr. Gyulavári Tamás, az Eötvös Loránd
Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Munkajogi és Szociális Jogi Tanszékének egyete-
mi docense.

A 736 oldal terjedelmû, kétkötetes kiadvány ára 3192 Ft áfával.

Példányonként megvásárolható a Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.
Tel./fax: 318-8411), valamint 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 meg-
rendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a
www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

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

MEGRENDELÉS
Megrendelem a

A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRÕL SZÓLÓ
1992. ÉVI XXII. TÖRVÉNY MAGYARÁZATA I–II.

címû, 736 oldal terjedelmû kétkötetes kiadványt.

(ára: 3192 Ft áfával) ........... példányban, és kérem juttassák el alábbi címemre:

A megrendelõ (cég) neve: ................................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): .............................................................................................................................
Utca, házszám: .................................................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: ........................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után,
8 napon belül átutaljuk a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõ-
számára vagy postai úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Hivatalos Közlönykiadó
megjelentette a Közlöny Könyvek sorozatának újabb köteteként a

HATÁRON TÚLI MAGYAROK KEDVEZMÉNYEINEK
ÉS TÁMOGATÁSÁNAK SZABÁLYAI

címû könyvet.

A könyv összefoglalja a határainkon túl élõ magyarok támogatásának módozatait és intézményeit szabá-
lyozó rendelkezéseket, valamint rövid áttekintést ad azokról a kedvezményes banki eszközökrõl, amelyek
elõsegítik az adott térségek gazdasági fejlõdését.

A támogatási rendszer alapelve: jobb feltételeket teremteni a magyar honfitársainknak a szülõföldön mara-
dáshoz.

Ajánljuk a kiadványt magánszemélyeknek és intézményeknek, akik/amelyek
– részletesebb ismereteket akarnak szerezni a támogatási rendszerrõl,
– a határainkon túli térségek regionális fejlesztésében kívánnak részt venni és ehhez kívánnak információt

szerezni a támogatási rendszerrõl,
– a határainkon túl élnek, mûködnek és támogatást remélnek szerezni fontos céljaik megoldásához,
– egyetemi tanulmányokat folytatnak vagy egyetemeken a támogatási rendszer oktatásával is foglalkoznak.

A 336 oldal terjedelmû kiadvány ára 3465 Ft áfával.

Példányonként megvásárolható a Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.
Tel./fax: 318-8411), valamint 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 meg-
rendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a
www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

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

MEGRENDELÉS
Megrendelem a

HATÁRON TÚLI MAGYAROK KEDVEZMÉNYEINEK
ÉS TÁMOGATÁSÁNAK SZABÁLYAI

címû, 336 oldal terjedelmû kiadványt

(ára: 3465 Ft áfával) ........... példányban, és kérem juttassák el alábbi címemre:

A megrendelõ (cég) neve: ................................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): .............................................................................................................................
Utca, házszám: .................................................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: ........................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után,
8 napon belül átutaljuk a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõ-
számára vagy postai úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Hivatalos Közlönykiadó
megjelentette

DR. GECSÉNYI LAJOS, a történettudományok kandidátusa
és DR. MÁTHÉ GÁBOR, az állam- és jogtudományok kandidátusa

szerkesztésében

SUB CLAUSULA
1956

Dokumentumok a forradalom történetéhez
címû könyvét.

Mi és hogyan történt 1956 õszén? Miként roppant meg fokozatosan a diktatúra az októberig vezetõ hónapok során, mit
tettek és mit akartak a forradalom vezetõi, miközben az utcákon már a tankok dübörögtek és a fegyverek ropogtak?
És mit tettek a nagyhatalmak, melyek közül az egyik birodalma sáncait védte, a többi pedig az együtt érzõ kívülállás
paravánja mögül figyelte a példátlan bátorsággal vállalt harcot és bukást. Hiteles választ a kérdések láncolatára aligha
adhat más, mint a korabeli források tanúsága.
Ez indította a kötet szerkesztõit arra, hogy az 50. évforduló elõestéjén mindabból, amit fontosnak tartanak, a forradalom
elõzményeit, az odáig vezetõ utat, majd a hõsi küzdelem hátterében folyó hazai és nemzetközi tárgyalásokat, döntése-
ket, értékeléseket illetõen, egy kötetbe gyûjtve a történelemtudomány szabályai szerint ismét közzétegyék. Magyar,
orosz, angol, amerikai, osztrák levéltárak anyagából válogattak, és használták az elsõdleges közlés helyének meg-
jelölésével az eddigi publikációkat is. Olyan gyûjtemény jött így létre, amely, ha nem is hiánytalanul, de meghatározó
elemeiben átfogja 1956 történetét.

A kötet 768 oldal terjedelmû, ára 6594 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.
Tel./fax: 318-8411), valamint 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 ügyfél-
szolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

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

MEGRENDELÉS
Megrendelem a

SUB CLAUSULA
1956

Dokumentumok a forradalom történetéhez

címû, 768 oldal terjedelmû kiadványt

(ára: 6594 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:

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

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

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

Ügyintézõ neve, telefonszáma: .........................................................................................................................................

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

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTÕ
A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium hivatalos lapja
Megjelenik szükség szerint (általában kéthetenként).
Fõszerkesztõ: dr. Bots Dénes. Szerkesztõség: 1055 Bp., Honvéd u. 13–15. Tel.: 374-2717. Telefax: 269-3483.
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó, 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.
Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a Fáma Rt. közremûködésével. Telefon/fax: 266-6567.
Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746,
e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen,
1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357.
Információ: tel./fax: 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).
2006. évi éves elõfizetési díj: 22 176 Ft áfával. Egy példány ára: 987 Ft áfával.
A kiadó az elõfizetési díj év közbeni emelésének jogát fenntartja.
A Közlekedési Értesítõ elektronikus formában az interneten is elérhetõ a http://www.gkm.hu/tudastar/dokumentumtar/hiv_lapok
/kozl_ertesito címen.

HU ISSN 1588–7235
06.3748 – Nyomja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert vezérigazgató-helyettes.9
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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 szíveskedjenek 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. (Levélcím: 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

2006. december 31-ig történõ 2007. évi teljes éves elõfizetés esetén az önálló változat díja: 69 000 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

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.


