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Sze mé lyi hírek

A Mi nisz ter el nök
8/2006. (I. 19.) ME

ha tá ro za ta
az Or szá gos Sta tisz ti kai Ta nács tag ja i nak

meg bí zá sá ról

(Ki vo na tos köz lés)

A sta tisz ti ká ról szó ló 1993. évi XLVI. tör vény 7. §-ának 
(4) be kez dé se alap ján – a Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal el -
nö ke elõ ter jesz té sé re –

dr. Tóth Mag dol nát, a Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi -
nisz té ri um fõ osz tály ve ze tõ jét

2006. ja nu ár 1-jé tõl 2008. de cem ber 31-ig ter je dõ idõ re

az Or szá gos Sta tisz ti kai Ta nács tag sá gi te en dõ i nek el lá tá -
sá val meg bí zom.

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

Ki tün te té sek

A mi nisz ter 

a 2006. ja nu ár 19-ei re pü lõ sze ren csét len ség men té se
so rán ta nú sí tott lel ki is me re tes, fe le lõs ség tel jes, ál do zat -
kész mun ká ja el is me ré sé ül:

Bur da Pál nak, a Köz le ke dés biz ton sá gi Szer ve zet bal -
ese ti hely szí ne lõ technikusának,

Ja no vics Fe renc nek, a Köz le ke dés biz ton sá gi Szer ve zet
ese mény ki vizs gá ló-re pü lés biz ton sá gi elemzõjének és 

Ko vács And rás Jó zsef nek, a Köz le ke dés biz ton sá gi
Szer vezet bal ese ti hely szí ne lõ technikusának

„Mi nisz te ri El is me rés”

ki tün te tést ado má nyo zott.

Jog sza bály mu ta tó

A gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
jog sza bály-elõ ké szí té si fe le lõs sé gi kö ré be tar to zó,

il let ve a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter rel
együt te sen ki adott vagy a gaz da sá gi és köz le ke dé si
mi nisz ter fel adat kö rét érin tõ egyéb jog sza bá lyok

(Ma gyar Köz löny 2006. évi 4–8. szá ma)

A)

A gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
jog sza bály-elõ ké szí té si fe le lõs sé gi kö ré be tar to zó

egyéb jog sza bá lyok

14/2006. (I. 26.) Korm. ren de let a Ma gyar Köz tár sa ság 
Kor má nya és a Szer bia és Mon te neg ró Mi nisz ter ta ná csa
kö zöt ti gaz da sá gi együtt mû kö dé si meg ál la po dás ki hir de -
té sé rõl (Ma gyar Közlöny 7. szám 522. oldal)

1/2006. (I. 18.) GKM ren de let a táv hõ- és vil la mos -
ener gia-ter me lõi en ge dé lyek kel ren del ke zõ en ge dé lyes ál -
tal köz vet le nül vagy köz vet ve la kos sá gi távhõ-szolgálta -
tási cél ra ér té ke sí tett me le gí tett víz és gõz ha tó sá gi árá nak
meg ál la pí tá sá ról (Magyar Közlöny 4. szám 447. oldal)

2/2006. (I. 20.) GKM ren de let a Gaz da sá gi és Köz le -
ke dé si Mi nisz té ri um egyes tá mo ga tá si prog ram ja i nak
rész le tes sza bá lya i ról szó ló 19/2004. (II. 27.) GKM ren de -
let mó do sí tá sá ról (Ma gyar Közlöny 6. szám 498. oldal)

D)

Tá jé koz ta tó he lyes bí tés rõl

A vil la mos ener gia-el lá tás ban al kal ma zott ál ta lá nos
rend szer hasz ná la ti dí jak meg ál la pí tá sá ról szó ló 57/2002.
(XII. 29.) GKM ren de let mó do sí tá sá ról ren del ke zõ
113/2005. (XII. 23.) GKM ren de let he lyes bí té se a Ma gyar
Köz löny 2006. évi 6. szá má ban (520. ol dal) je lent meg.

170 KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTÕ 3. szám



3. szám KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTÕ 171

Köz le mé nyek

A Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
köz le mé nye

a Kor mány 2006. I. fél évi mun ka ter vé bõl szár ma zó
jog al ko tá si fel ada tok jegy zé ké rõl

(Ki vo na tos köz lés)

Elõ ter jesz tés a köz rak tá ro zás ról szó ló 1996. évi XLVIII.
tör vény mó do sí tá sá ra vo nat ko zó tör vény ja vas lat ról

Fe le lõs: GKM
Elõ ter jesz tés a ví zi köz le ke dés rõl szó ló 2000. évi XLII.

tör vény mó do sí tá sá ról ren del ke zõ tör vény ja vas lat ról

Fe le lõs: GKM

Elõ ter jesz tés a szer ves ol dó sze rek egyes fes té kek ben,
lak kok ban és jár mû ja ví tó fé nye zé sé re szol gá ló ter mé kek -
ben tör té nõ fel hasz ná lá sa so rán ke let ke zõ il lé kony szer ves
ve gyü le tek ki bo csá tá sa kor lá to zá sá val kap cso la tos kö ve -
tel mé nyek nek való megfelelõség részletes szabályairól

Fe le lõs: GKM

Elõ ter jesz tés a ví zi áru fu va ro zás ról szó ló egyes ren de le -
tek ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl szó ló kormányrendeletrõl

Fe le lõs: GKM

Elõ ter jesz tés a ket tõs fel hasz ná lá sú ter mé kek és tech no -
ló gi ák kül ke res ke del mi for gal má nak en ge dé lye zé sé rõl
szó ló 50/2004. (III. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Fe le lõs: GKM

Elõ ter jesz tés a bá nyá szat ról szó ló tör vény vég re haj tá sá -
ról ren del ke zõ 2003/1998. (XII. 19.) Korm. ren de let
módosításáról

Fe le lõs: GKM

Elõ ter jesz tés a kö zös sé gi bel ví zi köz le ke dés re vonat -
kozó har mo ni zált fo lya mi in for má ci ós szolgáltatásokról

Fe le lõs: GKM

Elõ ter jesz tés az üz le tek mû kö dé sé rõl és a bel ke res ke -
del mi te vé keny ség foly ta tá sá nak fel té te le i rõl szó ló
4/1997. (I. 22.) Korm. ren de let he lyé be lé põ új ke res ke del -
mi igazgatási kormányrendeletrõl

Fe le lõs: GKM

Elõ ter jesz tés a vá sá rok ról és a pi a cok ról szó ló 35/1995.
(IV. 5.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: GKM

Elõ ter jesz tés a lé gi köz le ke dés rõl szó ló 1995. évi
XCVII. tör vény mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: GKM

IM

Elõ ter jesz tés a re pü lõt erek kör nye ze té ben lé te sí ten dõ
zaj gát ló vé dõ öve ze tek ki je lö lé sé nek, hasz no sí tá sá nak és
meg szün te té sé nek sza bá lya i ról ké szült 176/1997. (X. 11.)
Korm. rendelet módosításáról

Fe le lõs: GKM

Elõ ter jesz tés a MKEH el len õr zé se so rán ki szab ha tó bír -
ság mér té ké nek és fel hasz ná lá sá nak rész le tes sza bá lya i ról
szó ló kor mány ren de let rõl

Fe le lõs: GKM

Elõ ter jesz tés a pol gá ri fel hasz ná lá sú rob ba nó anya gok
for gal ma zá sá ról és fel ügye le té rõl szó ló 191/2002. (IX. 4.)
Korm. ren de let módosításáról

Fe le lõs: GKM

Elõ ter jesz tés a vas úti köz le ke dé si ha tó ság, il let ve a Ma -
gyar Vas úti Hi va tal fel ada tá ra, ha tás kö ré re és il le té kes sé -
gé re vo nat ko zó részletes szabályokról

Fe le lõs: GKM

Elõ ter jesz tés a vas úti köz le ke dés te rü le tén a kö te le zõ
fe le lõs ség biz to sí tás rész le tes szabályairól

Fe le lõs: GKM

Elõ ter jesz tés a vas úti köz le ke dés biz ton sá gá ra vo nat ko -
zó rész le tes szabályokról

Fe le lõs: GKM

Elõ ter jesz tés a vas úti sze mély szál lí tás és a vas úti áru to -
váb bí tás kö ve tel mé nye i rõl, a sze mély szál lí tá si és az áru fu -
va ro zá si szer zõ dés re vo nat ko zó részletes szabályokról

Fe le lõs: GKM

Elõ ter jesz tés a köz for gal mú sze mély szál lí tá si uta zá si
ked vez mé nyek rõl szó ló 287/1997. (XII. 29.) Korm. ren de -
let módosításáról

Fe le lõs: GKM

Kiss Pé ter s. k.,
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter



A Köz le ke dé si Fõ fel ügye let
köz le mé nye

a jár mû ter ve zés mû sza ki te rü le ten be jegy zett szak ér tõk név jegy zé ké rõl

A köz le ke dé si, hír köz lé si és víz ügyi szak ér tõk mû kö dé sé nek en ge dé lye zé sé rõl szó ló 33/1999. (X. 15.) KHVM ren de -
let 7. §-ára fi gye lem mel tá jé koz tat juk az ér de kel te ket, hogy a jár mû ter ve zés mû sza ki szak te rü le ten a kö vet ke zõk ben fel -
so rolt, be jegy zett szakértõk végezhetnek jármûtervezõi tevékenységet.

A szak ér tõ ne ve A szak ér tõ cí me Az en ge dély szá ma
Az en ge dély
ér vé nyes sé ge

Aczél Já nos 3529 Mis kolc, Sib rik Mik lós u. 8. W-K3-7/05-1253 2010. 04. 07.

And rás Gyu la 8000 Szé kes fe hér vár, Ga ja u. 32. W-K3-7/07-0848 2010. 06. 06.

An tal Zol tán dr. 9624 Pécs, Nap vi rág u. 3. W-K3-7/02-0329 2010. 04. 11.

Ba logh Ist ván 4029 Deb re cen, Haj nal u. 11. II/6. W-K3-7/09-0691 2006. 06. 13.

Ba zsó György 9700 Szom bat hely, Haj nal u. 3/B W-K3-7/18-0265 2010. 03. 01.

Ben de Ru dolf 2800 Ta ta bá nya, Bé la ki rály krt. 56. IV/1. W-K3-7/11-0680 2010. 03. 25.

Be ne Ta más 2254 Szent már ton ká ta, Rá kó czi út 36. W-K3-7/13-11131 2010. 02. 07.

Be ne da Lász ló 8230 Ba la ton fü red, Ta má si Áron u. 9. W-K3-7/19-0649 2010. 07. 08.

Ber kó Jó zsef 7400 Ka pos vár, Her mann O. u. 84. W-K3-7/14-0592 2010. 02. 15.

Bo ros La jos 1172 Bu da pest, Al só pe tény u. 4. W-K3-7/01-11232 2010. 02. 07.

Csa pó Fe renc 6727 Sze ged, Pá pai u. 81. W-K3-7/06-0503 2010. 02. 08.

Cze be Jó zsef 9027 Gyõr, Mun kás u. 28. W-K3-7/08-0951 2010. 04. 20.

Da los Ist ván 6000 Kecs ke mét, Se ges vá ri u. 1. W-K3-7/03-0611 2009. 12. 20.

Ege re si Mik lós Lász ló 5630 Bé kés, Szél sõ u. 39. W-K3-7/04-0382 2010. 04. 21.

Er dõ si Gá bor 6090 Kun szent mik lós, Má jus 1. u. 1/a. W-K3-7/03-0518 2010. 04. 26.

Fa ra gó Mik lós 1183 Bu da pest, Csö röt nek u. 6. W-K3-7/01-11201 2010. 04. 04.

Ge i er La jos 2800 Ta ta bá nya, Ara di vér ta núk te re 3/A. W-K3-7/11-0023 2008. 07. 16.

He ge dûs Hen rik 2700 Ceg léd, Borz u. 5. W-K3-7/13-11281 2010. 03. 07.

Hor váth Pé ter 1039 Bu da pest, Bi va lyos u. 55. W-K3-7/01-10224 2010. 04. 04.

Hru bócz ki Já nos 4400 Nyír egy há za, Ár pád út 73. F/1 W-K3-7/15-0628 2010. 06. 20.

Hu gyik Ti bor 4028 Deb re cen, Si mo nyi u. 32. W-K3-7/09-0410 2009. 04. 22.

Ká dár Le hel 1222 Bu da pest, Õr nagy u. 2. W-K3-7/01-11425 2010. 07. 04.

Ke re kes Gyu la 4400 Nyír egy há za, Ho mok sor 7. 2/9 W-K3-7/15-0698 2010. 04. 11.

Ke reszt uri Lász ló 7400 Ka pos vár, Cso ko nai u. 2. W-K3-7/14-0492 2010. 07. 13.

Ker kay Ákos 8000 Szé kes fe hér vár, Bras sói u. 54-56. W-K3-7/07-0603 2010. 02. 07.

Kis pé ter An tal 6000 Kecs ke mét, Re i le Gé za u. 12. W-K3-7/03-0667 2010. 12. 13.

Kiss Lász ló 7400 Ka pos vár, Za ra nyi ltp. 21. W-K3-7/14-0236 2009. 12. 07.

Kiss Sán dor 4030 Deb re cen, Vi kár Bé la u. 22/A. W-K3-7/09-0773 2007. 04. 16.

Klen ner Ala dár 1115 Bu da pest, Frak nó u. 12/a. VI/19. W-K3-7/01-11231 2010. 03. 07.

Le hotz ky Gyu la 2336 Du na var sány, Beth len Gá bor u. 3. W-K3-7/13-11113 2009. 12. 06.

Lit ter Lász ló 7627 Pécs, Avar u. 26. W-K3-7/02-0167 2010. 03. 07.

Mar moly Lász ló 3300 Eger, Mi kes Ke le men u. 40. W-K3-7/10-0429 2010. 02. 18.

Mar ton Gyu la 8900 Za la eger szeg, Cser fa u. 26. W-K3-7/20-0463 2010. 09. 07.

172 KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTÕ 3. szám



A szak ér tõ ne ve A szak ér tõ cí me Az en ge dély szá ma
Az en ge dély
ér vé nyes sé ge

Me ré tei Im re dr. 1046 Bu da pest, Új kis ház u.46. W-K3-7/01-8142 2009. 10. 05.

Me zei Ár pád 1041 Bu da pest, Er zsé bet u. 39. W-K3-7/01-11190 2010. 02. 07.

Mol nár Lász ló 9762 Ta na kajd, Pe tõ fi Sán dor u. 51. W-K3-7/18-0510 2008. 03. 11.

Mol nár Pál 2120 Du na ke szi, Ka zin czy F. u. 49. W-K3-7/13-0200 2010. 01. 03.

Nagy Gá bor 2711 Tá pi ó szent már ton, Sõ re gi u. 52. W-K3-7/13-6470 2010. 09. 05.

Né meth Ró bert Im re 9026 Gyõr, Ma lom sok sé tány 15. W-K3-7/08-0950 2010. 04. 20.

Ócsai Ist ván 7200 Dom bó vár, Hu nya di tér 34/A. W-K3-7/17-0366 2010. 04. 11.

Or go ván Jó zsef 7100 Szek szárd, Há ry J. u. 3. W-K3-7/17-0484 2010. 06. 25.

Pa ár Ist ván dr. 1112 Bu da pest, Bras só u.39. W-K3-7/01-8246 2009. 04. 05.

Per ger Já nos 8400 Aj ka, So mo gyi Bé la u. 12. W-K3-7/19-0777 2010. 06. 10.

Pin tér Zol tán 1163 Bu da pest, Ka tó ka u. 50. W-K3-7/01-10220 2010. 10. 04.

Po gács Jó zsef 2851 Kör nye, Dó zsa u. 16. W-K3-7/11-0706 2010. 05. 23.

Réf fi Fe renc 7400 Ka pos vár, Ger le u. 4. W-K3-7/14-0433 2010. 02. 15.

Ro zo vits Zol tán 2800 Ta ta bá nya, Va dász út 58. IV/13. W-K3-7/11-0492 2010. 05. 20.

Sár kö zi Sán dor 6000 Kecs ke mét, For rás u. 2/D. fszt. 3. W-K3-7/03-0656 2010. 04. 26.

Sá to ri Pál 9700 Szom bat hely, Ká roly Ró bert u. 43/A. II/5. W-K3-7/18-0556 2010. 03. 01.

Schmidt Zol tán 8400 Aj ka, De ák Fe renc u. 52. fszt. 4. W-K3-7/19-0778 2010. 06. 10.

Se be sy Zol tán 6800 Hód me zõ vá sár hely, Ág u. 16. W-K3-7/06-0820 2010. 03. 08.

Sem per ger Im re 6000 Kecs ke mét, Ber csé nyi u.17. W-K3-7/03-0431 2007. 05. 24.

Si pos At ti la 2000 Szent end re, Nap ut ca 13/F. W-K3-7/13-11139 2010. 02. 07.

Sváb Já nos 8000 Szé kes fe hér vár, Bu dai út 192. W-K3-7/07-0831 2010. 03. 07.

Sza bó Ist ván 6440 Já nos hal ma, De ák F. u. 72. W-K3-7/03-0663 2010. 05. 27.

Szé kely And rás 2096 Üröm, Rá kó czi Fe renc u. 76. W-K3-7/13-5213 2009. 05. 03.

Szen di La jos 3397 Mak lár, Nagy al vég u. 54. W-K3-7/10-0432 2010. 03. 29.

Szé nich Sán dor 1141 Bu da pest, Zo bor hegy tér 2/B. W-K3-7/01-6310 2009. 05. 03.

Szen tir mai Pé ter 4032 Deb re cen, Jó zsef At ti la u. 29. W-K3-7/09-0329 2010. 03. 21.

Szi licz ki Jó zsef 7400 Ka pos vár, Má tyás K. u. 6. W-K3-7/14-0239 2009. 12. 07.

Sznyi da György 5553 Kon do ros, Ba csó B. u. 1. W-K3-7/04-0387 2010. 05. 26.

Taj ti Im re Gá bor 3100 Sal gó tar ján, Al kot mány út 5. IV/1. W-K3-7/12-0284 2010. 11. 08.

Tisch Gá bor 2800 Ta ta bá nya, Szõ lõ hegy hrsz.: 10336 W-K3-7/11-0708 2010. 05. 24.

Tol na Sán dor 2700 Ceg léd, Szent Im re her ceg u. 25. W-K3-7/13-11069 2010. 02. 07.

Tóth Kál mán 9028 Gyõr, Sum más u. 23. W-K3-7/08-0942 2010. 03. 01.

Vá gó Ist ván 1094 Bu da pest, Tom pa u.15/A. W-K3-7/01-9870 2007. 03. 11.

Vi cze na Jó zsef 2890 Ta ta, Fe ke te u.5/1. W-K3-7/11-0067 2007. 02. 11.

Vil lá nyi Gá bor 9024 Gyõr, Mar cal u. 8. W-K3-7/08-0945 2010. 03. 25.

Za hal ka Gé za 1138 Bu da pest, Vá ci út 170/B. W-K3-7/01-9032 2010. 09. 05.

Köz le ke dé si Fõ fel ügye let

3. szám KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTÕ 173



A Köz le ke dé si Fõ fel ügye let

köz le mé nye 

a ha jó zá si és ha jó zá si üze mel te té si ve ze tõi ké pe sí tõ vizs gák ra fel ké szí tõ kép zé sek en ge dé lye zé sé rõl
és a ké pe sí tõ vizs gák rend jé rõl szó ló 4/2005. szá mú KFF Sza bály zat mó do sí tá sá ról

Tá jé koz tat juk az ér de kel te ket, hogy a ha jó zá si ké pe sí té sek rõl szó ló 15/2001. (IV. 27.) Kö ViM ren de let 3. §-ának
(5) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a Köz le ke dé si Fõ fel ügye let fõ igaz ga tó ja 2006. feb ru ár 15-ei hatállyal
mó do sí tot ta a ha jó zá si és ha jó zá si üze mel te té si ve ze tõi ké pe sí tõ vizs gák ra fel ké szí tõ kép zé sek en ge dé lye zé sé rõl és a ké -
pe sí tõ vizs gák rend jé rõl szó ló 4/2005. szá mú KFF Szabályzatot (a továbbiakban: Sz.). A módosítást a következõkben
közzé teszem.

1. A Sz. 11. mel lék le té bõl tör lés re ke rül tek a „Ve szé lyes áru szál lí tá si szak ér tõ” ké pe sí tés vizs ga fel té te lei.

2. A Sz. a kö vet ke zõ 27. szá mú mel lék let tel egész ült ki:

27. szá mú mel lék let a 4/2005. KFF Sza bály zat hoz

Ve szé lyes áru szál lí tá si szak ér tõ vizs gák

Alap vizs ga szá raz áru szál lí tó ha jó ra (kö zép fo kú)

Tárgy mód szer / kér dés (db) Kö ve tel mény

Ve szé lyes áru szál lí tá si ál ta lá nos is me re tek teszt/12 leg alább 10 kér dés re adott he lyes vá lasz

Spe ci á lis is me re tek szá raz áru szál lí tó ha jó ra teszt/18 leg alább 15 kér dés re adott he lyes vá lasz

Alap vizs ga tar tály ha jó ra (kö zép fo kú)

Tárgy mód szer / kér dés (db) Kö ve tel mény

Ve szé lyes áru szál lí tá si ál ta lá nos is me re tek teszt/12 leg alább 10 kér dés re adott he lyes vá lasz

Spe ci á lis is me re tek tar tály ha jó ra teszt/18 leg alább 15 kér dés re adott he lyes vá lasz

Kom bi nált alap vizs ga szá raz áru szál lí tó és tar tály ha jó ra (kö zép fo kú)

Tárgy mód szer / kér dés (db) Kö ve tel mény

Ve szé lyes áru szál lí tá si ál ta lá nos is me re tek teszt/12 leg alább 10 kér dés re adott he lyes vá lasz

Spe ci á lis is me re tek tar tály ha jó ra teszt/18 leg alább 15 kér dés re adott he lyes vá lasz

Spe ci á lis is me re tek tar tály ha jó ra teszt/18 leg alább 15 kér dés re adott he lyes vá lasz

Sza ko sí tó vizs ga G tí pu sú tar tály ha jó ra (kö zép fo kú)

Tárgy mód szer / kér dés (db) Kö ve tel mény

Spe ci á lis is me re tek G tí pu sú tar tály ha jó ra
teszt/30

eset ta nul mány/1

leg alább 25 teszt kér dés re adott he lyes vá lasz,
az eset ta nul mány he lyes meg ol dá sa (leg alább 
20 pont el éré se a 30-ból)
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Sza ko sí tó vizs ga C tí pu sú tar tály ha jó ra (kö zép fo kú)

Tárgy mód szer / kér dés (db) Kö ve tel mény

Spe ci á lis is me re tek C tí pu sú tar tály ha jó ra
teszt/30

eset ta nul mány/1

leg alább 25 teszt kér dés re adott he lyes vá lasz,
az eset ta nul mány he lyes meg ol dá sa (leg alább 
20 pont el éré se a 30-ból)

Köz le ke dé si Fõ fel ügye let

El ve szett fel ügye le ti iga zol vány ér vény te le ní té se

Né meth Ákos, a Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri um köz tiszt vi se lõ je ré szé re ki ál lí tott, 0141 sor szá mú – a fe dõ la -
pon két ezüst sáv val el lá tott, kék szí nû – fel ügye le ti igazolvány elveszett.

Az iga zol vány hasz ná la ta 2006. ja nu ár 19-tõl ér vény te len.

 Lap zár ta után ér ke zett mi nisz te ri uta sí tás 

2/2006. (I. 31.) GKM
utasítás

a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló
7/2005. (XI. 16.) GKM utasítás módosításáról

(Az uta sí tást az érin tet tek köz vet le nül meg kap ták, és a tár ca hon lap ján ol vas ha tó.)
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Megrendeljük 2006. évre a Pénzügyi Szemle címû közpénzügyi szakfolyóiratot.
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kézhezvétele után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltünte-
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