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I.
Magyarország és az Európai Unió közötti gazdasági kapcsolatokra

vonatkozó fontosabb jogszabályok, dokumentumok

A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
5/2008. (X. 14.) MeHVM

rendelete
egyes hivatalos lapok nyomtatott változatának

terjesztéséhez szükséges elõfizetõi szám
meghatározásáról

Az elektronikus információszabadságról szóló 2005.
évi XC. törvény 22. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt fel-
hatalmazás alapján, a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ mi-
niszter feladat- és hatáskörérõl szóló 29/2008. (II. 19.)
Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladat-
körben eljárva a következõket rendelem:

1. §

(1) A minisztérium, az autonóm államigazgatási szerv
és a kormányhivatal által kiadott hivatalos lap oldalhû má-
solata nyomtatott formában akkor terjeszthetõ, ha a tárgy-
évet megelõzõ év június 30-án a lap a központi költségve-
téshez tartozó szerveken kívüli elõfizetõinek száma az ez-
ret meghaladja.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak nem képezik akadályát
annak, hogy

a) az ott megjelölt hivatalos lap egyes példányairól
költségtérítés ellenében, a személyes adatok védelmérõl és
a közérdekû adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi
LXIII. törvény rendelkezései szerint egyedileg papíralapú
másolatot készítsenek,

b) a hivatalos lapot kiadó szerv az oldalhû másolatot
nyomtatott formában, ellenérték nélkül a szerv, illetve a
szervet vezetõ személy irányítása vagy felügyelete alá tar-
tozó szerv állományába tartozó személyek rendelkezésére
bocsássa.

(3) Az (1) bekezdés alkalmazása során a hivatalos lapot
kiadó szerv, illetve jogelõdjei, valamint a minisztériumot
vezetõ miniszter által irányított szerv által a tárgyévet
megelõzõ év június 30-án kiadott több hivatalos lapnak a
központi költségvetéshez tartozó szerveken kívüli elõfize-
tõinek számát össze kell számítani azzal, hogy több jog-
utód esetében a példányszámot a feladatkör szerinti jog-
utódnál, több feladatkör szerinti jogutód esetében a jog-
utódok között egyenlõ arányban kell számításba venni.

2. §

E rendelet 2009. január 1-jén lép hatályba.

Kiss Péter s. k.,
a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter

Figyelemfelhívás a magyar–EU gazdasági
kapcsolatokat érintõ egyes magyar és közösségi

jogszabályokra, dokumentumokra

Magyar

Energia tárgyú

A Magyar Közlöny 157. számában megjelent a
264/2008. (XI. 6.) Korm. r. a hõtermelõ berendezések és
légkondicionáló rendszerek energetikai felülvizsgálatáról

A Magyar Közlöny 161. számában megjelent a 2008:
LXVII. tv. távhõszolgáltatás versenyképesebbé tételérõl

A Magyar Közlöny 169. számában megjelent 287/2008.
(XI. 28.) Korm. r. a megújuló energiaforrásból vagy hulla-
dékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint
a kapcsoltan termelt villamos energia kötelezõ átvételérõl
és átvételi áráról szóló 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet
módosításáról

Statisztikai tárgyú

A Magyar Közlöny 157. számában megjelent a
265/2008. (XI. 6.) Korm. r. a 2009. évre vonatkozó Orszá-
gos Statisztikai Adatgyûjtési Program módosított és új
adatgyûjtéseirõl

Környezetvédelmi tárgyú

A Magyar Közlöny 157. számában megjelent a
266/2008. (XI. 6.) Korm. r. az európai közösségi jelentõsé-
gû természetvédelmi rendeltetésû területekrõl szóló
275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet módosításáról

Közlekedési tárgyú

A Magyar Közlöny 157. számában megjelent a
32/2008. (XI. 6.) KHEM r. a léginavigációs szolgálatot és
légiforgalmi szolgáltatást ellátó szakszemélyzet szakszol-
gálati engedélyérõl és képzésérõl szóló 17/2008. (IV. 30.)
GKM rendelet módosításáról

A Magyar Közlöny 161. számában megjelent a 2008:
LXIX. tv. környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes
termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi
LVI. törvény módosításáról

Pénzügyi tárgyú

A Magyar Közlöny 158. számában megjelent a 2008:
LXIII. tv. az Európa Tanács pénzmosásról, a bûncselek-
ménybõl származó jövedelmek felkutatásáról, lefoglalásá-
ról és elkobzásáról, terrorizmus finanszírozásáról szóló,
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Varsóban, 2005. május 16-án kelt Egyezménye kihirdeté-
sérõl, valamint a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozá-
sa megelõzésérõl és megakadályozásáról szóló 2007. évi
CXXXVI. törvény módosításáról

Állami támogatás tárgyú

A Magyar Közlöny 162. számában megjelent a
268/2008. (XI. 18.) Korm. r. az Európai Közösséget létre-
hozó Szerzõdés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami
támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális tá-
mogatási térképrõl szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. rende-
let módosításáról, 269/2008. (XI. 18.) Korm. r. a fejleszté-
si adókedvezményrõl szóló 206/2006. (X. 16.) Korm.
rendelet módosításáról

Nemzetközi gazdasági együttmûködési tárgyú

A Magyar Közlöny 163. számában megjelent a
272/2008. (XI. 19.) Korm. r. a Magyar Köztársaság Kor-
mánya és Montenegró Kormánya között a gazdasági
együttmûködésrõl szóló megállapodás kötelezõ hatályá-
nak elismerésére adott felhatalmazásról és kihirdetésérõl

Szociális tárgyú

A Magyar Közlöny 169. számában megjelent 274/2008.
(XI. 21.) Korm. r. a Magyar Köztársaság, valamint Monte-
negró között társadalombiztosításról és a szociális bizton-
ság egyes kérdéseirõl szóló Egyezmény végrehajtására
szolgáló Igazgatási Megállapodás kihirdetésérõl

Közösségi

Mezõgazdasági tárgyú

A Európai Unió Hivatalos Lapjának L 319. számában
megjelent a Bizottság 2008/107/EK irányelve a
91/414/EGK tanácsi irányelvnek az abamektin, az epoxi-
konazol, a fenpropimorf, a fenpiroximát és a tralkoxidim
hatóanyagként való felvétele céljából történõ
módosításáról

A Európai Unió Hivatalos Lapjának L 317. számában
megjelent a Bizottság 2008/108/EK irányelve a
91/414/EGK tanácsi irányelvnek a flutolanil, a benflura-
lin, a fluazinam, a fuberidazol és a mepikvát hatóanyag-
ként való felvétele céljából történõ módosításáról

A Európai Unió Hivatalos Lapjának L 318. számában
megjelent az Európai Parlament és a Tanács 2008/97/EK
irányelve az egyes hormon- vagy tireosztatikus hatású
anyagoknak és a béta-agonistáknak az állattenyésztésben
történõ felhasználására vonatkozó tilalomról szóló
96/22/EK tanácsi irányelv módosításáról

A Európai Unió Hivatalos Lapjának L 319. számában
megjelent a Bizottság 2008/109/EK irányelve a növénye-
ket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a
Közösségbe történõ behurcolása és a Közösségen belüli

elterjedése elleni védekezési intézkedésekrõl szóló
2000/29/EK tanácsi irányelv IV. mellékletének
módosításáról

Közlekedési tárgyú

A Európai Unió Hivatalos Lapjának L 319. számában
megjelent az Európai Parlament és a Tanács 2008/96/EK
irányelve a közúti infrastruktúra közlekedésbiztonsági
kezelésérõl

Statisztikai tárgyú

A Európai Unió Hivatalos Lapjának L 319. számában
megjelent a Bizottság 1178/2008/EK rendelete a rövid tá-
vú statisztikákról szóló 1165/98/EK tanácsi rendeletnek és
az 1503/2006/EK és a 657/2007/EK bizottsági rendeletek-
nek a NACE és a CPA statisztikai osztályozások felülvizs-
gálatát követõ kiigazítások tekintetében történõ
módosításáról

Környezetvédelmi tárgyú

A Európai Unió Hivatalos Lapjának L 312. számában
megjelent az Európai Parlament és a Tanács 2008/98/EK
irányelve a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon
kívül helyezésérõl

A Európai Unió Hivatalos Lapjának L 318. számában
megjelent a 2008/889/EK: A Bizottság határozata a
2002/747/EK, a 2003/31/EK, a 2005/342/EK, a
2005/344/EK és a 2005/360/EK határozatnak az egyes ter-
mékekre vonatkozó közösségi ökocímke odaítélésével
kapcsolatos ökológiai kritériumok érvényességének meg-
hosszabbítása céljából történõ módosításáról [az értesítés
a C (2008) 6941. számú dokumentummal történt]

Kül- és biztonságpolitikai tárgyú

A Európai Unió Hivatalos Lapjának L 317. számában
megjelent a Tanács 2008/887/KKBP határozata az Euró-
pai Unió és a Horvát Köztársaság közötti a Horvát Köztár-
saságnak az Európai Unió koszovói jogállamiság-misszió-
jában, az EULEX KOSOVO-ban való részvételérõl szóló
megállapodás megkötésérõl

A Európai Unió Hivatalos Lapjának L 318. számában
megjelent a Tanács határozata az Európai Unió Bosznia és
Hercegovinában folytatott rendõri missziójáról (EUPM)
szóló 2007/749/KKBP együttes fellépés végrehajtásáról

Vám tárgyú

A Európai Unió Hivatalos Lapjának L 310. számában
megjelent a Bizottság 1156/2008/EK rendelete egyes áruk
Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

A Európai Unió Hivatalos Lapjának L 319. számában
megjelent a Bizottság 1172/2008/EK rendelete egyes áruk
Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

12. szám KÜLGAZDASÁGI ÉRTESÍTÕ 115



Ipari tárgyú

A Európai Unió Hivatalos Lapjának L 299. számában
megjelent az Európai Parlament és a Tanács 2008/95/EK
irányelve a védjegyekre vonatkozó tagállami jogszabá-
lyok közelítésérõl

Az Európai Parlament és a Tanács 2008/92/EK irányel-
ve az ipari végfelhasználók által fizetendõ gáz- és villa-
mosenergia-árak átláthatóságának javítását célzó
közösségi eljárásról

Pénzügyi tárgyú

A Európai Unió Hivatalos Lapjának L 299. számában
megjelent a Bizottság 1109/2008/EK rendelete az Oszáma
bin Ládennel, az Al-Qaida hálózattal és a tálibokkal össze-
köttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel
szemben meghatározott szigorító intézkedések bevezeté-

sérõl szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 100. alkalommal
történõ módosításáról

Szociális tárgyú

A Európai Unió Hivatalos Lapjának L 298. számában
megjelent az Európai Parlament és a Tanács
1098/2008/EK határozata a szegénység és a társadalmi ki-
rekesztés elleni küzdelem európai évérõl (2010)

Energia tárgyú

A Európai Unió Hivatalos Lapjának L 298. számában
megjelent az Európai Parlament és a Tanács 2008/92/EK
irányelve az ipari végfelhasználók által fizetendõ gáz- és
villamosenergia-árak átláthatóságának javítását célzó kö-
zösségi eljárásról
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II.
A gazdasági kapcsolatok eseményei

A magyar–EU kereskedelmi kapcsolatok alakulása
2008. január–szeptember havi adatok alapján

2008. I–IX. hónap adatai szerint az EU többi 26 tagál-
lamába való kiszállítás (1. sz. táblázat) 43 821 M eurót
(2007. I–IX. hónapjában 40 249 M eurót), a beérkezés
38 573 M eurót (2007. I–IX. hónapjában 35 919 M eurót)
tett ki, így 2008 szeptemberében a múlt év azonos idõsza-
kához képest, euróban mérve a kiszállítások 8,9%-kal
emelkedtek, a beérkezések 7,4%-kal nõttek. Ugyanezen
idõszakban a magyar összkivitel valamivel nagyobb mér-
tékben, 11,2%-kal (50 534 M euróról 56 188 M euróra) bõ-
vült, az összbehozatal is az EU-tagállamokból való beér-
kezésnél jobban nõtt, 10,6%-kal (50 749 M euróról 56 105
M euróra). Ennek megfelelõen a tagországok részesedése
a magyar kivitelben 78,0%-ot (2007. I–IX. hónapjában
79,6%), a behozatalban 68,8%-ot (2007. I–IX. hónapjában
70,8%) tett ki.

A fentiek szerint a forgalom egyenlege az egy évvel ko-
rábbi azonos idõszakban regisztrált 4330 M eurós többlet-
hez képest most 5248 M eurós többletet mutatott, miköz-
ben a teljes magyar forgalomban mért elõzõ évi 215 M eu-
rós deficit is 2008 szeptemberben 83 M eurós többletre
változott.

A tagországokkal lebonyolított áruforgalom szerke-
zete a SITC árufõcsoportok szerinti megoszlás alapján a
következõként alakult (2. sz. táblázat):

A kiszállításban az élelmiszerek 2914 M eurót tettek ki,
részesedésük így 6,6% (2007. I–IX. hónapjában 6,7%), a
nyersanyagok értéke 1111 M euró volt, mely 2,5%-os
súlyt jelent (2007. I–IX. hónapjában 2,1%), az energiahor-
dozók 1360 M eurót értek el, ez 3,1%-os részesedés (2007.
I–IX. hónapjában 2,0%), a feldolgozott termékek értéke
12 068 M euró volt, ez 27,6%-os hányadnak felel meg
(2007. I–IX. hónapjában 27,4%), míg a gépek- és berende-
zések 26 368 M eurós forgalma 60,2%-os részarányt
képvisel (2007. I–IX. hónapjában 61,8%).

A beérkezések esetében az élelmiszerek 2281 M eurót
tettek ki, így részesedésük 5,9% (2007. I–IX. hónapjában
5,3%), a nyersanyagok értéke 743 M euró volt, mely
1,9%-os súlyt jelent (2007. I–IX. hónapjában 1,6%), az
energiahordozókból 1558 M euró értékû érkezett be, ami
4,0%-os részaránynak felel meg (2007. I–IX. hónapjában
3,2%), a feldolgozott termékek beérkezése 15 378 M eurót
ért el, ez 39,9%-os hányadnak felelt meg (2007. I–IX. hó-
napjában 40,4%), míg a gépek és berendezések cikkcso-
port 18 613 M eurós beérkezéssel 48,3%-os részesedést
reprezentált (2007. I–IX. hónapjában 49,5%).

Tájékoztatásul közöljük az EU-n kívüli legfontosabb
partnerországokkal lebonyolított forgalom adatait is
(3. sz. táblázat).

Ezek szerint 2008. elsõ kilenc hónapjában az átlagot lé-
nyegesen meghaladóan nõtt kivitelünk Oroszországba
(+30%), Szerbiába (+36%), szintén az átlag felett alakult
Ukrajnába (+19%), valamint Horvátországba (+22%), to-
vábbá valamivel az átlag felett az USA-ba (+12%) irányu-
ló exportunk is. Jelentõs növekedést mutat a kisebb volu-
menû svájci (+25%) exportforgalom is. A Kanadába irá-
nyuló kivitel növekedése (+14%) ezúttal az országos átlag
felett alakult. Az átlag körül alakult a Japánba irányuló ex-
port üteme (+11%). A Kínába irányuló export minimális
csökkenést mutat.

Behozatalunkban a legnagyobb részesedéssel bíró relá-
ciók közül az orosz forgalom az országos átlagnál lényege-
sen gyorsabban nõtt (+49%); a kisebb volumenû ukrajnai
(+34%) és Szerbiából származó (+33%) behozatal is jelen-
tõsen emelkedett. Az átlag feletti mértékben nõtt továbbá a
Kínából (+22%) származó importunk. Svájcból a behoza-
tal üteme (+15%) is az országos átlag felett alakult. Az át-
lag körüli mértékben nõtt az USA (+10%) import. Horvát-
országból a behozatalunk (+6%) az átlag alatti mértékben
bõvült. Kanadából az importunk kissé csökkent. A japán
import lényegében stagnált.
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1. sz. táblázat

Az Európai Unió 27 tagországán belül bonyolított 2008. január–szeptember havi áruforgalom
(feladó/rendeltetési országok szerint)

M.e.: M EUR

Ország

Kiszállítás Beérkezés

2007. 2008.
Index

2008/2007.

Megoszlás
(%)

2008-ban
2007. 2008.

Index
2008/2007.

Megoszlás
(%)

2008-ban

Németország 14 808 15 127 102,2% 26,9% 14 019 14 681 104,7% 26,2%

Olaszország 2 855 2 970 104,0% 5,3% 2 325 2 392 102,9% 4,3%

Románia 2 183 2 850 130,5% 5,1% 1 154 1 180 102,2% 2,1%

Ausztria 2 290 2 760 120,5% 4,9% 3 109 3 423 110,1% 6,1%

Franciaország 2 387 2 603 109,0% 4,6% 2 292 2 463 107,4% 4,4%

Nagy Britannia 2 247 2 564 114,1% 4,6% 1 272 1 074 84,4% 1,9%

Lengyelország 2 139 2 312 108,1% 4,1% 2 003 2 237 111,7% 4,0%

Szlovákia 2 044 2 533 123,9% 4,5% 1 545 1 921 124,3% 3,4%

Csehország 1 867 2 217 118,7% 3,9% 1 806 2 193 121,4% 3,9%

Spanyolország 1 609 1 609 100,0% 2,9% 794 859 108,1% 1,5%

Hollandia 1 438 1 550 107,8% 2,8% 2 165 2 431 112,3% 4,3%

Belgium 790 972 123,0% 1,7% 1 023 1 309 128,0% 2,3%

Finnország 234 279 119,6% 0,5% 366 433 118,5% 0,8%

Svédország 552 582 105,5% 1,0% 610 478 78,3% 0,9%

Szlovénia 551 654 118,8% 1,2% 455 525 115,3% 0,9%

Görögország 400 345 86,1% 0,6% 56 56 100,0% 0,1%

Dánia 367 391 106,3% 0,7% 336 379 113,0% 0,7%

Bulgária 407 578 142,2% 1,0% 73 82 112,2% 0,1%

Portugália 357 296 83,0% 0,5% 107 104 97,5% 0,2%

Írország 281 224 79,8% 0,4% 219 205 93,5% 0,4%

Litvánia 139 150 108,3% 0,3% 35 31 89,7% 0,1%

Lettország 137 93 68,3% 0,2% 11 14 121,5% 0,0%

Észtország 77 78 101,0% 0,1% 36 11 31,7% 0,0%

Ciprus 43 27 61,9% 0,0% 22 31 140,0% 0,1%

Luxemburg 39 52 131,9% 0,1% 66 56 84,4% 0,1%

Málta 8 4 50,0% 0,0% 17 5 32,5% 0,0%

EU összesen 40 249 43 821 108,9% 78,0% 35 919 38 573 107,4% 68,8%

Mo. összesen 50 534 56 188 111,2% 100,0% 50 749 56 105 110,6% 100,0%
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2. sz. táblázat

EU 27 országon belüli árucsere-forgalom struktúrájának változása SITC Árufõcsoportok szerint
2008. január–szeptember hónapban

Árufõcsoport

Kiszállítás Beérkezés

2007.
M euró

2007.
%

2008.
M euró

2008.
%

2007.
M euró

2007.
%

2008.
M euró

2008.
%

Élelmiszerek, ital, dohány 2 677 6,7 2 914 6,6 1 918 5,3 2281 5,9

Nyersanyagok 849 2,1 1 111 2,5 580 1,6 743 1,9

Energiahordozók 793 2,0 1 360 3,1 1 147 3,2 1558 4,0

Feldolgozott termékek 11 077 27,4 12 068 27,6 14 481 40,4 15378 39,9

Gépek, gépi berendezések 24 853 61,8 26 368 60,2 17 793 49,5 18613 48,3

Összesen 40 249 100,0 43 821 100,0 35 919 100,0 38573 100,0

3. sz. táblázat

Külkereskedelmi termékforgalom 2008. január–szeptember hóban
(feladó/rendeltetési országok szerint)

M.e.: M EUR

Ország

Kiszállítás Beérkezés Egyenleg

2007. 2008.
Index

2008/2007.
2007. 2008.

Index
2008/2007.

2007.

EU 27 ország 40 249 43 821 108,9% 35 919 38 573 107,4% 4 330 5 248

Egyes kiemelt EU-n kívüli országok KIVITEL BEHOZATAL

Horvátország 736 897 121,8% 172 183 106,3% 564 714

Szerbia 613 832 135,7% 136 180 132,6% 477 652

Svájc 551 691 125,4% 421 483 114,8% 130 208

Oroszország 1 531 1 983 129,5% 3 445 5 119 148,6% -1913 -3135

Ukrajna 944 1 125 119,2% 629 842 133,8% 315 283

USA 1 167 1 301 111,5% 861 946 109,9% 306 355

Kanada 93 107 114,4% 124 115 92,4% -31 -8

Japán 221 244 110,6% 1 445 1 449 100,3% -1224 -1205

Kína 569 568 99,8% 2 524 3 090 122,4% -1955 -2522

Mo. összesen 50 534 56 188 111,2% 50 749 56 105 110,6% -215 83
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Tájékoztatások és közlemények

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának C 280. számában
megjelent a Bizottság közleménye a rádióberendezésekrõl
és a távközlõ végberendezésekrõl, valamint a megfelelõsé-
gük kölcsönös elismerésérõl szóló 1999/5/EK európai par-
lamenti és tanácsi irányelv bevezetése tárgykörében

A Európai Unió Hivatalos Lapjának C 285. számában
megjelent az Európai Bíróság T-352/08. sz. ügye – Pannon
Hõerõmû Zrt. kontra Bizottság

A Európai Unió Hivatalos Lapjának C 292. számában
megjelent a Tanács határozata ( 2008. november 4.) az eu-
rópai statisztikai tanácsadó bizottság Tanácsot képviselõ
tagjának kinevezésérõl

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának C 295. számában
megjelent az OLAF felügyelõbizottságának tevékenységi
jelentése (2007. június–2008. május)

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának C 306. számában
megjelent a 2006/112/EK tanácsi irányelv 344. cikke (1)
bekezdésének 2. pontjában (a befektetési aranyra vonatko-
zó különös szabályozás) megállapított kritériumokat telje-
sítõ aranyérmék jegyzéke

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának C 280. számában
megjelent a Bizottság közleménye az elektromágneses
összeférhetõségre vonatkozó tagállami jogszabályok kö-
zelítésérõl és a 89/336/EGK irányelv hatályon kívül helye-
zésérõl szóló 2004/108/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv végrehajtása tárgykörében
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III.
Hírek, információk

Tájékoztatás

Tisztelt Olvasó!

A Kiadó arról értesítette Szerkesztõbizottságunkat, hogy a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter 5/2008. (X. 14.)
MeHVM rendelete értelmében, a Külgazdasági Értesítõ, mint csekély elõfizetõi körrel rendelkezõ tárcalap nyomtatott
formában 2009 januárjától nem terjeszthetõ. Ezzel egy idõben a Szerkesztõbizottság megbízatása is megszûnt.

Szeretnénk megköszönni az 1995 januárjától mûködõ lap minden munkatársa nevében figyelmét és támogatását. Re-
méljük, hogy a Szabó Sándor, Váradi Tibor, Várhelyi Olivér által létrehozott Értesítõ tizennégy évfolyama hozzájárult
ahhoz, hogy a nagyközönség több és alaposabb információhoz jusson Magyarország európai integrációjáról, elsõsorban
a felkészülés során, majd a tagság idején, és így elérte az azt megálmodók által kitûzött célt.

A Külgazdasági Értesítõ ezzel búcsúzik.

Boldog Karácsonyt és Új Esztendõt!

A Szerkesztõbizottság

* * *

A szerkesztõbizottság tagjai: Antal Péter
dr. Czombos Tamás
Ifflandné Szabó Rozália
Kosaras Ferenc

Felelõs szerkesztõ: Mocsáry Péter
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó gondozásában

megjelent

AZ UNIÓS PÁLYÁZATOK KÉSZÍTÉSÉNEK MÓDSZERTANA
– pályázati sorvezetõ helyi önkormányzatok és kistérségi társulások számára –

Magyarországon jelenleg az egyik legnagyobb kihívás az, hogy az európai uniós csatlakozás elõnyeivel és lehetõségeivel ered-
ményesen tudunk-e élni. A csatlakozásunk óta eltelt idõszak tapasztalatai rendkívül fontosak, hiszen a 2007–2013 közötti progra-
mozási idõszakban még jelentõsebb nagyságrendû támogatás lesz elérhetõ a helyi önkormányzatok, kistérségi társulások
részére.
A pályázatok elkészítése speciális szakértelmet igényel a helyi önkormányzatoktól. A felmérések adatai szerint a pályázó önkor-
mányzatok, többcélú kistérségi társulások megközelítõleg fele maga készíti a pályázati dokumentációkat. Ezen helyi önkormány-
zatok, többcélú kistérségi társulások mind a pályázatok készítése, mind a már elnyert támogatásokról való elszámolás kapcsán
számos esetben segítségre szorulnak, mert nem tudnak megfelelni a szigorú elõírásoknak. Ma már igen szoros a pályázati
verseny.
Amennyiben a helyi önkormányzatok, kistérségi társulások eredményesen szeretnék elnyerni az EU nyújtotta forrásokat, gon-
dolkodásmód-, illetve szemléletváltásra van szükség. A projektszemléletû fejlesztéstervezés rendkívül kreatív szellemi
munka, amely többféle szakismeretet, készséget és szervezett csapatmunkát igényel.
A kiadvány elsõ fejezete „sorvezetõt” ad arra, hogy az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) és annak operatív programjai
milyen prioritásokat jelölnek meg, amelyeket a késõbbiekben akciótervek részleteznek, és központi projektek és pályázatok formá-
jában elérhetõk lesznek a kedvezményezettek számára. A projekteknek ugyanis összhangban kell lenniük ezen, valamint a kohé-
zióra vonatkozó közösségi stratégiai iránymutatásokban meghatározott célokkal.
A kötet gerincét képezik a projektkövetelmények, a projektciklus-menedzsment (PCM) elmélet, a PCM típusú tervezés gyakorlata,
a stratégiai tervezés módszerei, a logikai kerettervezés, a tevékenységtervezés, a projektcsapat kiválasztása, szerepek, felelõs-
ség, hatáskörök, a projektek pénzügyi tervezése, a pályázati információk megszerzése.
A kötetben bemutatásra kerül a pályázatkészítés folyamata, a pályázat kidolgozása, a pályázatírás lépései. Egy pályázatban egy
adott projekt kerül bemutatásra, melynek végrehajtására nyerhetõk források. A kiadvány foglalkozik a szerzõdés elõkészítésével,
a Támogatási Szerzõdés megkötésével, módosításával.
Különös hangsúlyt helyez a kiadvány a projektvégrehajtás szakaszában jelentkezõ feladatokra, a jelentési kötelezettségekre, a
pénzügyi elszámolásra.
A megvalósítás fázisában kiemelt hangsúlyt kapnak az utólagos (kifizetett számlák arányában történõ visszautalás) elszámolás-
hoz szükséges összesítõk, bizonylatok, igazolások.
A hatékony és eredményes szakmai, pénzügyi dokumentálást esettanulmányokkal segíti a kiadvány.
A kiadvány egy fejezete külön kitér továbbá azon közösségi programokra is (pl. Aktív európai polgárságért, LIFE+), amelyekre
a helyi önkormányzatok nem az ÚMFT keretében, hanem közvetlenül az Európai Bizottsághoz pályázhatnak. Ezen programok ke-
retében kiírt pályázatokra ugyanis speciális szabályok vonatkoznak.
A pályázat nem cél, hanem egy eszköz, azaz olyan konkrét fejlesztésekhez történõ társfinanszírozás igénylése, amely hozzájá-
rul a szélesebb közösségek számára is kedvezõ, kijelölt, közép- vagy hosszú távon elérendõ cél megvalósításához.
A kiadvány hasznos segítséget nyújt a napi pályázatírási és projektmegvalósítási munkánál.

A 256 oldalterjedelmû kiadvány ára: 2961 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 megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746,
e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

...........................................................................................................................................................................................................

MEGRENDELÕLAP
Megrendelem Az uniós pályázatok készítésének módszertana címû kiadványt (ára: 2961 Ft + postaköltség), ..................... pél-
dányban, és kérem juttassák el az alábbi címre:

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

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

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

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

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

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon belül a
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutalom.

Keltezés: ………………………………………

………………………………………
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

R. C. van Caenegem

Bevezetés a nyugati alkotmányjogba
címû kötetét

Caenegem professzor mûvének lefordítása mellett számos érv szólt. Nemcsak az, hogy az európai jogtörténész-társadalom
egybehangzó véleménye szerint a legjobb, a legszellemesebb feldolgozása a témának; olyan munka, amely a nyugati gon-
dolkodásnak az államfejlõdés, az alkotmány és a jog viszonyrendszerérõl az egyik legteljesebb szintézise. Ugyanis az
5. századtól – terminus a quo – további 15 századon át – terminus ad quem – a jelenkorig terjedõ európai világ nagy össze-
hasonlító foglalata a kötet.
A „három Európa kísérletbõl” ebben a terjedelmes idõdimenzióban kettõ részletes analízissel szerepel. Az Elsõ Európa
(5–9. század) a 9. században bomlott fel, majd a politikai megszakítottságból 1100 körül újjáéledt. A Fürstenstaat, a familia-
ritáson alapuló „nemzetállamokhoz”, majd a monarchia az abszolút és a felvilágosult változataival a modern állam formá-
cióihoz vezetett. Ennek gyümölcsét pedig a 19. századi liberális, alkotmányos, parlamentáris állam tovább nemesítette. S ez
a szuverén nemzetállam – Második Európa – mindmáig a legfontosabb nagy társadalmi egységgé debütált.
A Harmadik Európa kísérlet, a jelenkori Európai Unió sajátosan szerepel a mûben. Részben példák sokaságával illusztrálja
a szerzõ az alkotmányos, jogi értékek kötelezõ továbbélési igényét, részben pedig ezek meghaladásaként a szupranacionális
intézmények létrehozásának szükségességét hangsúlyozza. Ám itt is a bölcsesség, a tudósi kétely, a mértéktartás jellemzi.
Egyes történeti párhuzamai apropójára a jellemzõ kutatási habitussal, viszontkérdésekkel él. Így például mit is kezdhetünk
az Európai Közösséggel? Hiszen „az EK éppen olyan meghökkentõ dolgokkal tud szolgálni nekünk, mint a német ancien
régime Puffendorfnak”. Avagy másutt D. Lasok és Bridge értékelésére hivatkozik, miszerint az „EU alkotmányos struktúrá-
ja még mindig a spekuláció szférájába tartozik”. Az új Harmadik Európa kísérlet igazi dilemmája a jóléti állam és a gondos-
kodó állam közötti választási alternatíva. A Rechtstaat-Verfassungsstaat milyen formációvá történõ alakítása a jelenkor
nagy államelméleti projektje. Az új európai intézményrendszer létrehozásakor arra kell törekedni, hogy az EU mint sui
generis intézmény az emberi jogokat valóban realizáló, azokat egyenlõen kiterjesztõ, emberibb társadalomként funkcio-
náljon.
Az új generáció kihívása éppen ennek a kérdésnek a megoldása. A „Bologna típusú”, kétfokozatú képzés ugyan a fel-
adat-végrehajtó értelmiségi típust favorizálja, de a mesterfokozatú képzésben lehetõséget teremt a problémamegoldó
készség fejlesztésére is. E monográfia magyar nyelvû változata a Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatás-tudományi
Karának mesterszakos hallgatói részére született egyik tananyag.

A kötet 448 oldal terjedelmû, ára 3990 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 ügyfélszol-
gálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

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

MEGRENDELÉS
Megrendelem a

Bevezetés a nyugati alkotmányjogba

címû, 448 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 3990 forint 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 Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy postai úton a
fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

dr. Kondorosi Ferenc–dr. Ligeti Katalin
szerkesztésében

Az európai büntetõjog kézikönyve

címû kötetet

Az európai integrációs folyamatnak a tagállami büntetõjogokra gyakorolt hatása régóta foglalkoztatja a büntetõjog
tudományát. Az integrációnak az elmúlt évtizedben a büntetõügyek területén bekövetkezett felgyorsulásával az európai
jog és a büntetõjog összefüggésének tudományos problémája átalakult az európai büntetõjog alkalmazásának gyakor-
lati, jogalkotási és jogalkalmazási kérdésévé. Az európai büntetõjog jelenleg is dinamikusan fejlõdõ jogterület, kontúr-
jai és a tartalma folyamatosan változik. Éppen ezért maga az európai büntetõjog fogalma is sokrétû, magában foglalja a
tagállamok büntetõ anyagi és eljárási jogának harmonizációját, valamint a tagállamok közötti büntetõügyekben folyta-
tott nemzetközi együttmûködés fejlesztését. Az európai büntetõjog ezért a hagyományos büntetõjogi szemlélettel és fo-
galmakkal nem mindig ragadható meg, megértése új szemléletet kíván. A kézikönyv célja, hogy segítse ennek az új
szemléletnek a kialakulását és a hazai szakmai közönség tájékozódását az európai büntetõjogban.
Az európai büntetõjognak jelenleg négy területe van, amelyet a könyv vonatkozó részei mutatnak be: az uniós tagállamok
közötti bûnügyi együttmûködés (1. rész), a szupranacionális punitív szankciók (2. rész), a tagállamok büntetõ anyagi és el-
járásjogi rendelkezéseinek harmonizációja (3. rész), valamint az európai alapjogvédelem rendszere (5. rész).
A könyv tehát a magyar szakmai közönségnek kívánja az európai büntetõjog fejlõdését és céljait bemutatni, az európai
büntetõjog szabályozási területeit és az uniós normákat a magyar jogba átültetõ rendelkezéseket felvázolni. Olyan alap-
vetõ ismereteket tartalmaz, amelyek mind a büntetõjoggal foglalkozó jogalkalmazók, mind pedig a jogi oktatás számára
elengedhetetlenek a 21. század büntetõ jogfejlõdésének követéséhez.

A kötet 884 oldal terjedelmû, ára 8820 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

Az európai büntetõjog kézikönyve

címû, 884 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 8820 forint 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 Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy postai
úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
gondozásában megjelent a

BÛNÜGYI SZEMLE

– a jogalkalmazók folyóirata

Az utóbbi idõben megnövekedett az igény a büntetõ jogalkalmazási kérdések – nyomozati el-
járások, bírósági döntések – korrekt, szakszerû és idõszerû közvetítésére, esetleg kritikájára, új
jogintézmények bemutatására, a gyakorlat során felmerülõ problémái megoldására.

A negyedévente megjelenõ szakfolyóirat elsõsorban a büntetõ jogalkalmazás aktuális kérdései-
vel foglalkozik, így egyaránt érinti az anyagi büntetõjogot, a büntetõ eljárásjogot, a büntetés-
végrehajtási jogot, valamint az igazságügyi szakértõi tevékenységet is. Feltárja a mindennapi jog-
alkalmazás szempontjából jelentõséggel bíró problémákat aktuális események, bírósági dönté-
sek közlésével. Ezen túlmenõen a hazai jogalkalmazás szempontjából releváns nemzetközi és
európai jogi aktusok elemzésének is megjelenést kíván biztosítani. A folyóiratban helyet kapnak a
bûnügyi tudományokkal foglalkozó elméleti tanulmányok is.

Egy példány ára: 3255 Ft.

A 2009. évi éves elõfizetés díja: 12 600 Ft.

MEGRENDELÉS

Megrendelem a BÛNÜGYI SZEMLE címû szakfolyóirat 2009. évi számait ................. példányban.

Az elõfizetési díj: 12 600 Ft/év áfával.

A megrendeléseket a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó címére (1085 Budapest, Somogyi
Béla u. 6., 1394 Budapest 62., Pf. 357) lehet feladni. Fax: 338-4746 vagy 318-6668.

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

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

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

Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u.
sarkán) alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycent-
rum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó ügyfélszolgálatán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt inter-
netcímen. Ára: 3255 Ft áfával.

Keltezés: ………………………………………
………………………………………

elõfizetõ neve és cégszerû aláírás
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TARIFAJEGYZÉK

Érvényes 2009. január 1-jétõl

A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó által gondozott hivatalos lapokban (közlönyökben) elhelyezett hirdetés egy-egy szakma,
ágazat képviselõinek pontosan célzott elérését teszi lehetõvé. A nyomtatott példányszám túlnyomó része elõfizetéses rendszer-
ben kerül az olvasóhoz, remittenda így gyakorlatilag nem létezik, s ez a hirdetés költséghatékonyságát nagyban megnöveli.
A Magyar Közlöny a Magyar Köztársaság hivatalos lapjaként hirdetéseket nem közöl. Rendszeresen megjelenik viszont a
Magyar Közlöny melléklete, a Hivatalos Értesítõ, amelyben a hivatalos közleményeken, hirdetményeken kívül üzleti célú hirde-
tések is elhelyezhetõk.

A Hivatalos Értesítõben megjelentetni kívánt egyéb közlemények és hirdetmények díja megkezdett kéziratoldalanként
52 000 Ft + áfa.

A közlönyökben elhelyezett üzleti hirdetések tarifái a következõk:

1/1 belív (174 x 240 mm) 206 000

hátsó borító 257 000

1/2 fekvõ (174 x 120 mm) 109 000

álló (87 x 240 mm) 109 000

1/4 álló (87 x 120 mm) 59 000

Hirdetmények, közlemények díja (az ún. kötelezõ közzétételek díja ettõl eltérõ lehet):

Bélyegzõk, okiratok, igazolványok
stb. érvénytelenítése egységesen 14 300

Egyéb közlemények, hirdetmények
megkezdett kéziratoldalanként 12 100

Behúzott anyagok oldalszámtól, súlytól és mérettõl függõen egyedi megállapodás szerint helyezhetõk el. Nyomdakész film hiá-
nyában 10% technikai költséget számítunk fel. A fenti árak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák. A kiadó fenntartja a hir-
detések év közbeni árváltoztatásának jogát.
A hirdetés elhelyezõje elfogadja a kiadó mindenkori hirdetési üzletszabályzatát, amelyet kérésre megküldünk. A kiadó fenntartja
a jogot, hogy jogszabályba vagy a hirdetési üzletszabályzatába ütközõ hirdetéseket visszautasítja.

Megjelenés/év

Belügyi Közlöny 24

Egészségügyi Közlöny 25

Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítõ 28

Hivatalos Értesítõ (a Magyar Közlöny melléklete) 52

Oktatási és Kulturális Közlöny 36

Pénzügyi Közlöny 18

Szociális és Munkaügyi Közlöny 12

Az Alkotmánybíróság Határozatai 12

Ellenõrzési Figyelõ 4
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Tisztelt Elõfizetõk!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2009. január 1-jétõl
a hivatalos lapok megjelentetése az alábbiak szerint változik

A Magyar Közlöny és a mellékletét képezõ Hivatalos Értesítõ tartalma újabb rovatokkal bõvül

Magyar Közlöny

I. Az Alkotmány és annak módosításai

II. Törvények

III. Kormányrendeletek

IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének
rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei

VI. Az Alkotmánybíróság határozatai és
végzései

VII. Jogegységi határozatok

VIII. Az Országos Választási Bizottság
állásfoglalásai

IX. Határozatok Tára

Hivatalos Értesítõ

I. Egységes szerkezetû jogi aktusok

II. Statisztikai közlemények

III. Utasítások, jogi iránymutatások

IV. Állásfoglalások

V. Személyügyi hírek

VI. Alapító okiratok

VII. Pályázati felhívások

VIII. Közlemények

IX. Hirdetmények (a Cégközlöny, az Európai
Unió Hivatalos Lapja, a Közbeszerzési
Értesítõ és a Bírósági Határozatok figyelése,
illetve a tartalomjegyzékek közzététele)

Havonta a kiadó DVD-formátumban tematizált jogszabálygyûjteményeket biztosít az elõfizetõknek.

A jogszabálygyûjtemények árát az elõfizetési díj tartalmazza.

2009. január 1-jétõl

– a Belügyi Közlöny tartalmazza a jövõben a Sport Értesítõt, a Turisztikai Értesítõt és az Önkormányzati
Közlönyt,

– a Szociális Közlöny és a Munkaügyi Közlöny – összevonást követõen – januártól Szociális és Munka-
ügyi Közlöny néven, egy lapként jelenik meg,

– az Oktatási Közlöny és a Kulturális Közlöny elõfizetõi a jövõben az Oktatási és Kulturális Közlönyben
találhatják meg a számukra fontos információkat,

– az Egészségbiztosítási Közlöny az Egészségügyi Közlönybe integrálódik, az érdeklõdõk a jövõben az
Egészségügyi Közlönybõl tájékozódhatnak az ez idáig két lapban közölt információkról.

Budapest, 2008. október 15.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
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Szerkesztésért felel: Mocsáry Péter. Telefon: 458-3538.
Kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., www.mhk.hu.
Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó a Fáma ZRt. közremûködésével.
Telefon: 235-4554, 266-9290/240, 241 mellék.
Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 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.
Terjesztés: tel.: 317-9999, 266-9290/245 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).
2008. évi éves elõfizetési díj: 23 940 Ft áfával, féléves elõfizetési díj: 11 970 Ft áfával. Egy példány ára: 2100 Ft áfával.

HU ISSN 1218–8433

Formakészítés: SPRINT Kft.
08.3878 – Nyomta a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 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 2009. évre vonatkozó elõfizetésre, ha a példány-
számot, esetleg a címlistát módosítják, vagy új lapra szeretnének elõfizetni (pontos szállítási, név- és utcacím-megjelölés-
sel). Értesítjük továbbá Önöket, hogy 2009. január 1-jétõl – az Eitv. összevonásra vonatkozó rendelkezéseit figyelembe

véve – egyes lapoknál is változásokra kell számítani. Kérjük, hogy az esetleges módosítást (cím- és példányszámváltozás)
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 fizes-
sék be. Készpénzes befizetés kizárólag a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó ügyfélszolgálatán (1085 Budapest, Somogyi

Béla u. 6.) lehetséges. (Levélcím: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, 1394 Budapest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2009. évi elõfizetési díjak
(Az árak az áfát tartalmazzák.)

Magyar Közlöny 151 452 Ft/év

Az Alkotmánybíróság Határozatai 27 972 Ft/év

Belügyi Közlöny 39 564 Ft/év

Egészségügyi Közlöny 39 564 Ft/év

Földmûvelésügyi

és Vidékfejlesztési Értesítõ 27 468 Ft/év

Szociális és Munkaügyi Közlöny 39 564 Ft/év

Oktatási és Kulturális Közlöny 31 500 Ft/év

Pénzügyi Közlöny 45 108 Ft/év

Ügyészségi Közlöny 9 324 Ft/év

L'udové noviny 7 308 Ft/év

Neue Zeitung 7 056 Ft/év

A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
hatályos jogszabályok hivatalos számítógépes gyûjteményének 2009. évi éves elõfizetési díjai

(Áraink a 20%-os áfát tartalmazzák.)

Önálló változat 97 200 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 171 600 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 216 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 351 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 459 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 780 000 Ft

AZ EU-JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
Az Európai Unió Jogszabályai gyûjteményének 2009. évi éves elõfizetési díja

(Áraink a 20%-os áfát tartalmazzák.)

Önálló változat 86 400 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 156 000 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 192 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 312 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 408 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 708 000 Ft

FacsimileMagyarKözlöny.Ahivatalos lap2008-asévfolyamajelenikmegCD-nazeredetikülalakmegõrzésével,dekönnyenkezelhetõen.Ára:18480Ft+áfa.
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