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A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP
BIZOTTSÁGÁNAK 
25/2006. (IV. 3.) SZÁMÚ HATÁROZATA

A SZAKMAI KOLLÉGIUMOK BESZÁMOLÓIRÓL

A Bi zott ság egy han gú sza va zás sal úgy dön tött, hogy az NKA 16 ál lan dó kol lé gi u má nak 2005.
évi szak mai be szá mo ló it – a szó ban tett ja ví tá si ja vas la tok át ve ze té sét kérve – elfogadja.

dr. Har sá nyi Lász ló s. k.,
az NKA Bi zott sá gá nak

el nö ke

BIZOTTSÁGI HATÁROZATOK n NKA HÍRLEVÉL 835



A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP
BIZOTTSÁGÁNAK
26/2006. (IV. 3.) SZÁMÚ HATÁROZATA

AZ IDEIGLENES KOLLÉGIUMOK BESZÁMOLÓIRÓL

A Bi zott ság az NKA ide ig le nes kol lé gi u mai 2005. évi mû kö dé sé rõl szó ló szak mai be szá mo ló it 
egy han gú sza va zás sal elfogadta.

dr. Har sá nyi Lász ló s. k.,
az NKA Bi zott sá gá nak

el nö ke

836 NKA HÍRLEVÉL n BIZOTTSÁGI HATÁROZATOK



A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP
BIZOTTSÁGÁNAK 
27/2006. (IV. 3.) SZÁMÚ HATÁROZATA

A BIZOTTSÁG MUNKÁJÁNAK BESZÁMOLÓJÁRÓL

A Bi zott ság egy han gú sza va zás sal el fo gad ta a Bi zott ság 2005. évi mun ká já ról szó ló
beszámolót.

dr. Har sá nyi Lász ló s. k.,
az NKA Bi zott sá gá nak

el nö ke

BIZOTTSÁGI HATÁROZATOK n NKA HÍRLEVÉL 837



A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP
BIZOTTSÁGÁNAK 
28/2006. (IV. 3.) SZÁMÚ HATÁROZATA

AZ NKA IGAZGATÓSÁGA MUNKÁJÁNAK BESZÁMOLÓJÁRÓL

A Bi zott ság egy han gú sza va zás sal el fo gad ta az NKA Igaz ga tó sága 2005. évi mun ká já ról szó ló
beszámolót.

dr. Har sá nyi Lász ló s. k.,
az NKA Bi zott sá gá nak

el nö ke
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A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP
BIZOTTSÁGÁNAK 
29/2006. (IV. 3.) SZÁMÚ HATÁROZATA

A MOZGÓKÉP ÉS A FOTÓMÛVÉSZETI KOLLÉGIUMOK FENNMARADÓ
PÉNZÖSSZEGEIRÕL

A Bi zott ság egy han gú sza va zás sal dön tött, hogy a Moz gó kép és Fo tó mû vé sze ti Szak mai Kol -
lé gi u mok meg hí vá sos pá lyá za ta i ból fenn ma ra dó pén ze ket azok ere de ti for rá sa jog utód ja ként jegy zett 
Nem zet kö zi Kul tu rá lis Tá mo ga tá sok Ide ig le nes Szakmai Kollégium keretébe helyezi vissza.

dr. Har sá nyi Lász ló s. k.,
az NKA Bi zott sá gá nak

el nö ke

BIZOTTSÁGI HATÁROZATOK n NKA HÍRLEVÉL 839



A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP
BIZOTTSÁGÁNAK 
30/2006. (IV. 3.) SZÁMÚ HATÁROZATA

A VISSZAUTALT PÁLYÁZATI PÉNZÖSSZEGEKRÕL

A Bi zott ság az NKA-hoz a 2005. év ben kü lön bö zõ okok ból vissza utalt pá lyá za ti pén zek egy
ré szé nek fel hasz ná lá sá ról egy han gú lag az aláb bi ak szerint döntött:

– Nép mû vé sze ti Kol lé gi um NKA-ku ta tás ki adá sa 1,2 M Ft
– Ki emelt Kul tu rá lis Ese mé nyek Ide ig le nes Kol lé gi um Fesz ti vál ku ta tás ki adá sa 1,3 M Ft
Össze sen 2,5 M Ft

A ke ret fenn ma ra dó ré szét il le tõ en a Bi zott ság ké sõbb dönt.

dr. Har sá nyi Lász ló s. k.,
az NKA Bi zott sá gá nak

el nö ke
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A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP
BIZOTTSÁGÁNAK 
31/2006. (IV. 3.) SZÁMÚ HATÁROZATA

A RENDEZETT MUNKAÜGYI KAPCSOLATOKKAL KAPCSOLATOS
JOGSZABÁLY-MÓDOSÍTÁS KEZDEMÉNYEZÉSÉRÕL

A Bi zott ság egy han gú sza va zás sal tu do má sul vet te a „ren de zett mun ka ügyi kap cso la tok” té -
má ban szü le tett elõ ter jesz tés ben fog lal ta kat, s egy ben úgy dön tött, hogy az ab ban is mert té vált el já rá -
si rend mel lett a jog sza bály mó do sí tá sát kez de mé nye zi az érintett minisztériumoknál.

dr. Har sá nyi Lász ló s. k.,
az NKA Bi zott sá gá nak

el nö ke
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A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP
BIZOTTSÁGÁNAK 
33/2006. (V. 2.) SZÁMÚ HATÁROZATA

A „NAGY KÖNYV”-PROGRAM FOLYTATÁSÁRÓL

A Bi zott ság egy han gú dön té se ér tel mé ben a Nem ze ti Kul tu rá lis Alap egy meg hí vá sos pá lyá za -
ta tá mo ga tá sá ból fenn ma ra dó 10 mil lió fo rint ból – a Könyv tá ri Szak mai Kol lé gi u mon ke resz tül –
„A Nagy Könyv”-prog ram 2006. évi folytatását támogatja.

dr. Har sá nyi Lász ló s. k.,
az NKA Bi zott sá gá nak

el nö ke
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A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP
BIZOTTSÁGÁNAK
34/2006. (V. 2.) SZÁMÚ HATÁROZATA

AZ NKA KOMMUNIKÁCIÓS TERVÉRÕL

A Bi zott ság egy han gú dön tés sel el fo gad ta a Nem ze ti Kul tu rá lis Alap 2006. évi kom mu ni ká -
ciós tervét.

dr. Har sá nyi Lász ló s. k.,
az NKA Bi zott sá gá nak

el nö ke
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A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP
BIZOTTSÁGÁNAK 
35/2006. (V. 8.) SZÁMÚ HATÁROZATA

A PÉCS EURÓPA KULTURÁLIS FÕVÁROSA-PROGRAM TÁMOGATÁSÁRÓL

A Bi zott ság egy tar tóz ko dás mel lett meg erõ sí ti ab bé li szán dé kát, hogy a Pécs Eu ró pa Kul tu rá -
lis Fõ vá ro sa-prog ram fel ve ze tõ – 2007, 2008 és 2009-es – éve it össze sen 500 mil lió fo rint tal szán dé -
ko zik támogatni.

dr. Har sá nyi Lász ló s. k.,
az NKA Bi zott sá gá nak

el nö ke
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A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP
BIZOTTSÁGÁNAK 
36–41/2006. (V. 8.) SZÁMÚ HATÁROZATAI

AZ ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG MIATT HALASZTOTT PÁLYÁZATOKRÓL

A Kép zõ mû vé sze ti, az Ipar mû vé sze ti, az Épí tõ mû vé sze ti, a Fo tó mû vé sze ti, a Mû em lé ki és Ré -
gé sze ti, va la mint a Könyv tá ri Szak mai Kol lé gi u mok ál tal – össze fér he tet len ség mi att – ha lasz tott, a
bi zott sá gi dön té sek ered mé nye ként tá mo ga tott pá lyá zó kat pá lyá za ta ik meg ne ve zé sé vel, valamint a
támogatás összegének ismertetésével külön közöljük.

dr. Har sá nyi Lász ló s. k.,
az NKA Bi zott sá gá nak

el nö ke

BIZOTTSÁGI HATÁROZATOK n NKA HÍRLEVÉL 845



A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP
BIZOTTSÁGÁNAK 
42/2006. (V. 8.) SZÁMÚ HATÁROZATA

A KÉPZÕMÛVÉSZETI FOLYÓIRAT-PÁLYÁZATI FELHÍVÁS SZÖVEGÉNEK
KIEGÉSZÍTÉSÉRÕL

A Bi zott ság ki vé te le sen en ge dé lye zi az NKA Kép zõ mû vé sze ti Szak mai Kol lé gi u ma szá má ra,
hogy az ál ta la meg ha tá ro zott és 47/2005. (IX. 12.) szá mú ha tá ro za tá ban kö te le zõ vé tett fo lyó irat-pá -
lyá za ti fel hí vás szö ve gét az aláb bi val egé szít se ki: „a kol lé gi um a dön tés kor elõny ben ré sze sít he ti a
2006. év ben ki adás ra ke rü lõ ha gyo má nyos és elekt ro ni kus fo lyó ira tok meg je len te té se (altéma száma: 
1601) tárgyú pályázaton nyertes pályázókat”.

dr. Har sá nyi Lász ló s. k.,
az NKA Bi zott sá gá nak

el nö ke
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A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP
BIZOTTSÁGÁNAK 
43/2006. (V. 8.) SZÁMÚ HATÁROZATA

A 13/2006. (II. 6.) SZÁMÚ HATÁROZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

A Bi zott ság 13/2006. (II. 6.) szá mú ha tá ro za ta elsõ be kez dé sét az aláb bi ak sze rint mó do sít ja:
„A szak mai kol lé gi u mok a ki írás ra váró pá lyá za ti fel hí vá sa ik ban – ki vé ve a meg hí vá sos, va la mint fo -
lyó irat-pá lyá za tok nál – sze re pel tes sék azok el bí rá lá si szem pont ja it”.

dr. Har sá nyi Lász ló s. k.,
az NKA Bi zott sá gá nak

el nö ke
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TÁJÉKOZTATÓ 
A MINISZTERI KERET TÁMOGATÁSAIRÓL
2006. MÁJUS 1–2006. MÁJUS 31.

Aka dé mia Ki adó (Bu da pest)
Fitz Jó zsef-könyv díj ra 100 000 Ft

Ar gu men tum Ki adó és Nyom da Kft. (Bu da pest)
Kósa Lász ló: Re for má tu sok Bu da pes ten címû 
ta nul mány kö tet meg je len te té sé re 100 000 Ft

Ba las si Ki adó Kft. (Bu da pest)
Fitz Jó zsef-könyv díj ra 100 000 Ft

Bo ros tyán Nép dal kör (Be re mend)
A Kis tér sé gi Ha tár men ti Ba ra nya – ba ra nyai nép ze nei 
ta lál ko zó meg ren de zé sé re 100 000 Ft

Bu da pest Mu sic Cen ter (Bu da pest)
A Szöl lõ sy 85 el ne ve zé sû kon cert meg ren de zé sé re 1 000 000 Ft

IBBY Ma gyar Ta go za ta (Bu da pest)
Az Év gyer mek könyv e díj ára 510 000 Ft

IKE Ala pít vány (Bu da pest)
A Two in One Tár su lat 2006. évi prog ram ja i nak tá mo ga tá sá ra 1 500 000 Ft

Ja nus Pan no ni us Mú ze um kép zõ- és ipar mû vé sze ti osz tály (Pécs)
XIX. Pé csi Ke rá mia Bi en ná lé dí ja i ra 310 000 Ft

JLX Kft. (Bu da pest)
Ge off rey C. Ward és Ken Burns: A jazz tör té ne té nek en cik lo pé di á ja 
címû köny vé nek meg je len te té sé re ma gyar nyel ven 1 000 000 Ft

Jo nat han Mil ler Kul tu rá lis Kht. (Bu da pest)
A Szi á mi ze ne kar Fog jad már meg! címû al bu má nak ki adá sá ra 1 000 000 Ft

Ka lá ka Ala pít vány (Bu da pest)
A 27. Ka lá ka Folk fesz ti vál meg ren de zé sé re 1 800 000 Ft

Ka rint hy Szín ház (Bu da pest)
A ju bi le u mi évad le bo nyo lí tá sá ra 1 500 000 Ft

Kul tu rá lis Ala pít vány a Tex til mû vé sze tért (Bu da pest)
A II. Szom bat he lyi Tex tilt ri en ná lé – az Or szá gos Fal- 
és Tér tex til Tri en ná lé fõ díj ára 300 000 Ft
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L’Har mat tan Könyv ki adó és Ter jesz tõ Kft. (Bu da pest)
Az Ox for di ta nul má nyok a fi lo zó fia kö ré bõl 
címû fi lo zó fi ai so ro zat meg je len te té sé re 1 500 000 Ft

Ma gyar Al ko tó mû vé szek Or szá gos Egye sü le te (Bu da pest)
Grá nitz Mik lós fo tó mû vész ki ál lí tá sá nak meg ren de zé sé re 
a to ki ói mú ze um ban (szál lí tá si költségek) 790 000 Ft

Ma gyar Könyv ki adók és Könyv ter jesz tõk Egye sü le te (Bu da pest)
A Szép könyv 2005 díj ra 300 000 Ft

Mis kol ci Ga lé ria (Mis kolc)
A XXII. Mis kol ci Gra fi kai Bi en ná lé dí ja i ra 300 000 Ft

Nap Ki adó Kft. (Bu da pest)
Fitz-Jó zsef könyv díj ra 100 000 Ft

Nóg rád Me gyei Mú ze u mi Szer ve zet, Nóg rád Tör té ne ti Mú ze um
(Sal gó tar ján)
A XIII. or szá gos rajz bi en ná lé dí ja i ra 310 000 Ft

Osi ris Ki adó (Bu da pest)
Fitz Jó zsef-könyv díj ra 100 000 Ft

Pan non Vár szín ház Kht. (Veszp rém)
Veszp ré mi Kor társ Tánc fesz ti vál dí ja i ra 300 000 Ft

Pé csi Or szá gos Szín há zi Fesz ti vál Kht. (Pécs)
Pé csi Or szá gos Szín há zi Ta lál ko zó 2006. évi le bo nyo lí tá sá ra 15 000 000 Ft

Pest hi deg kú ti TLL Egy let (Bu da pest)
Iro dal mi fo ci vá lo ga tott nak a Né met Évad hoz kap cso ló dó meg je le né se i re, 
va la mint nem zet kö zi prog ra mo kon való rész vé tel re a 2006. év során 1 500 000 Ft

Po li to ló gi ai Pár be széd Tár sa sá ga (Tö rök bá lint)
A Tár sa da lom és Po li ti ka címû fo lyó irat meg je len te té sé nek tá mo ga tá sá ra 600 000 Ft

So mogy Me gyei Mi no ri tas Egye sü let (Ka pos vár)
A So mogy Roma Hír le vél címû lap 2006. évi lap szá ma i nak el ké szí té sé re 1 500 000 Ft

Sza vuly Aran ka (Bu da pest)
2006 õszén meg ren de zen dõ elsõ ön ál ló ki ál lí tá sá nak tá mo ga tá sá ra 350 000 Ft

Szá zad vég Po li ti kai Is ko la Ala pít vány (Bu da pest)
Fitz Jó zsef-könyv díj ra 100 000 Ft

Tol nai Ta más (Bu da pest)
Do ku men tum film re a ha zai és az in di ai gon dol ko dás és kul tú ra össze ve té sé rõl 450 000 Ft

Új If jú sá gi Szem le Szer kesz tõ sé ge (Bu da pest)
Az Új If jú sá gi Szem le címû lap meg je len te té sé nek tá mo ga tá sá ra 600 000 Ft
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Új Man dá tum Lap- és Könyv ki adó Bt. (Bu da pest)
Szi lá gyi Sán dor: For ma újí tó ten den ci ák a ma gyar fo tó mû vé szet ben 
1965–1990 címû kor szak -mo no grá fi á ja meg je len te té sé re 1 200 000 Ft

X-Pro duk ció (Bu da pest)
Ma ro zsán Eri ka: Sza kíts, ha bírsz címû CD-jé nek meg je len te té sé re 1 800 000 Ft
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TÁJÉKOZTATÓ 
A MINISZTERI KERET 
2007. ÉVI KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSAIRÓL

ALE LA Kul tu rá lis Egye sü let (Bu da pest)
Szín há zi elõ adá sok és mû vé sze ti fog lal ko zá sok le bo nyo lí tá sá ra 
hát rá nyos hely ze tû gye re kek számára 1 300 000 Ft

Bar tók Béla Fér fi kar (Pécs)
A Kí ná ban meg ren de zés re ke rü lõ IV. kó rus olim pi án való rész vé tel re 3 500 000 Ft

Ca me o film Kft. (Bu da pest)
A ha to dik ko por só címû nagy já ték film utó mun ká la ta i ra 25 000 000 Ft

Csí ky-MED Bt. (Szen tes)
A né met évad kap csán szo bor- és kép anyag be mu ta tá sá ra Ber lin ben, 
il let ve más né met tar to má nyi fõ vá ro sok ban 2 000 000 Ft

Em be ri Jogi Film Ala pít vány (Bu da pest)
A Mé dia és a de mok ra ti kus kul tú ra ok ta tá si pro jekt meg va ló sí tá sá ra 7 000 000 Ft

Er zsé bet Téri Kul tu rá lis Köz pont és Park (Bu da pest)
A Gö dör Klub jú ni u si négy na pos fesz ti vál já nak le bo nyo lí tá sá ra 2 500 000 Ft

Hun ga ro vox Kul tu rá lis Szol gál ta tó és Ke res ke del mi Bt. (Budapest)
Kul csár Pé ter: A szo ci ál de mok rá cia az esz mék tör té ne té ben 
címû kö te té nek meg je len te té sé re 300 000 Ft

Ko dály Zol tán Ének-Ze nei Is ko la (Kecs ke mét)
Az Au rin le ány kar rész vé te le a Kí ná ban meg ren de zen dõ IV. kó rus olim pi án 5 000 000 Ft

Krstic Mi lo rad (Bu da pest)
Krstic Mi lo rad fes tõ mû vész ljubl ja nai élet mû-ki ál lí tá sá nak meg va ló sí tá sá ra 2 000 000 Ft

Ma gyar Könyv Ala pít vány (Bu da pest)
A 2006. évi prog ra mok ki egé szí tõ tá mo ga tá sá ra 15 000 000 Ft

Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia Fi lo zó fi ai Ku ta tó in té ze te (Budapest)
A Po li ti kai te o ló gia címû pro jekt meg va ló sí tá sá ra 5 000 000 Ft

Ma gyar Ze nei Ex port iro da (Bu da pest)
A Ber li ni Pop komm ze nei szak vá sá ron való be mu tat ko zás
(kon cer tek és a ha zai ze nei kul tú rát nép sze rû sí tõ prog ra mok) 5 000 000 Ft

NKÖM – Kül ho ni Ma gyar Kul tu rá lis In té ze tek Igaz ga tó sá ga
(Budapest)
A Né met or szá gi Ma gyar Kul tu rá lis Évad le bo nyo lí tá sá nak 
ki egé szí tõ tá mo ga tá sá ra 15 000 000 Ft
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Pé csi Or szá gos Szín há zi Fesz ti vál Kht. (Pécs)
A Pé csi Or szá gos Szín há zi Ta lál ko zó 2006. évi le bo nyo lí tá sá ra 20 000 000 Ft

Szín ház Ala pít vány és Szer kesz tõ ség (Bu da pest)
A Szín há z címû fo lyó irat ko ráb bi év fo lya ma i nak di gi ta li zá lá sá ra 4 000 000 Ft

Vaj da La jos Stú dió Kul tu rá lis Egye sü let (Szent end re)
A VIII. per for man ce és ne héz ze nei fesz ti vál le bo nyo lí tá sá ra 2 000 000 Ft

Veszp ré mi Ün ne pi Já té kok Kft. (Veszp rém)
A 2006. évi Veszp ré mi Ün ne pi Já té kok le bo nyo lí tá sá ra 10 000 000 Ft
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

Kormányrendelet felhatalmazása alapján jelenteti meg a
Miniszterelnöki Hivatal a Magyar Közlöny mellékleteként
a HIVATALOS ÉRTESÍTÕT. A lap hetente, szerdánként,
tematikus fõrészekben hitelesen közli a legfõbb állami,
önkormányzati, társadalmi, gazdasági szervek, illetve
szervezetek személyi, szervezeti, igazgatási és képzési,
valamint a hírközlési tevékenység (frekvenciagazdálko-
dás, távközlés, postaügy, informatika) közleményeit, to-
vábbá az üzleti élet híreit. Térítési díj ellenében közzé-
tesszük a Kincstári Vagyoni Igazgatóság vagyonértéke-
sítési pályázatait, az állami, társadalmi, gazdasági szer-
vezetek, parlamenti pártok, kamarák, helyi önkormányza-
tok, egyházak, különbözõ képviseletek közleményeit.
Fizetett hirdetésként – akár színes oldalakon is – helyet
kaphatnak az Értesítõben a gazdálkodó szervezetek,
egyetemek, alapítványok, de magánszemélyek közér-
deklõdésre számot tartó közlései is.
Õszintén reméljük, hogy a hírek, információk, közlemé-
nyek egy lapban történõ pontos és rendszerezett for-
mában való közreadásával sikerül hatékonyabbá és
eredményesebbé tenni elõfizetõink tájékozódását a hi-
vatali és üzleti életben. Az érdeklõdõk számára egyéb
hasznos információkat is nyújt a lap.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004. május 1-jétõl az
Európai Unió hivatalos nyelveként magyarul is megjele-
nik. A hivatalos lap L és C sorozatból áll.
Az L (Legislation) sorozatban kerülnek kiadásra az Euró-
pai Unió hatályos jogszabályai, az ún. elsõdleges jogforrá-
sok (alapító szerzõdések, csatlakozási szerzõdések, tár-
sulási szerzõdések), továbbá az alábbi jogforrások: ren-

deletek, irányelvek, határozatok.

Az EU Hivatalos Lapjában történõ közzétételt követõen
az évfolyam és a kötet számára, valamint a megjelenés
dátumára hivatkozással, cím szerint, 2004. május 1-jétõl
folyamatosan tájékoztatást adunk a hivatalos lap L kiadá-
saiban megjelenõ jogi aktusokról a Magyar Közlöny mel-
lékleteként megjelenõ Hivatalos Értesítõben.
A lap elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos
Közlönykiadó 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.
címén, levélcím: 1394 Budapest 62., Pf. 357; faxszám:
318-6668.
2006. évi éves elõfizetési díja: 13 356 Ft áfával.
A HIVATALOS ÉRTESÍTÕ egyes számai megvásárol-
hatók a kiadó közlönyboltjában: (1085 Budapest, Somogyi
Béla u. 6., telefon/fax: 267-2780) vagy a Közlöny Centrum-
ban (1072 Budapest, Rákóczi út 30., bejárat a Dohány u.
és Nyár u. sarkán, tel.: 321-5971, fax: 321-5275).

M E G R E N D E L Õ L A P

Megrendelem a HIVATALOS ÉRTESÍTÕ címû lapot ......... példányban, és kérem a következõ címre kézbe-
síteni:

Megrendelõ neve: .....................................................................................................................................

címe (város/község, irányítószám): .......................................................................................

utca, házszám: ......................................................................................................................

Ügyintézõ (telefonszám): ...........................................................................................................................

2006. évi elõfizetési díj fél évre 6678 Ft áfával

egy évre 13 356 Ft áfával

Számlát kérek a befizetéshez.

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

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

............................................................................
cégszerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

Az

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY

– az egészségbiztosítási ágazat központi igazgatási szerve, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár
hivatalos lapja – az elõfizetõi érdekeket szem elõtt tartva, kedvezõ áron kívánja az egészségügyi
ágazatban érdekeltek rendelkezésére bocsátani a jogszabályok szövegét, valamint a munkához szüksé-
ges aktuális OEP-közleményeket, -felhívásokat, -tájékoztatókat. Lapunk címzettjei elsõsorban: az alapellá-
tásban részt vevõ háziorvosok; fekvõbeteg-ellátó és szakellátó intézmények; gyógyszert, gyógyászati se-
gédeszközt gyártók, illetve forgalmazók; gyógyfürdõk; oktatási intézmények; társadalombiztosítási kifizetõ-
helyek, foglalkoztatók; könyvelõk; adótanácsadók stb.

Az Egészségbiztosítási Közlöny elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó
(1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.) címén (postacím: 1394 Budapest 62. Pf. 357) vagy a 318-6668 fax-
számán.

2006. évi éves elõfizetési díj: 19 152 Ft áfával, féléves elõfizetés: 9576 Ft áfával.

Példányonként megvásárolható a kiadó közlönyboltjában (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.,
tel./fax: 267-2780) vagy a Közlöny Centrumban (1072 Budapest, Rákóczi út 30., bejárat a Dohány u.
és Nyár utca sarkán, tel.: 321-5971, fax: 321-5275).

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük az Egészségbiztosítási Közlöny címû lapot ................. példányban.

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

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

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

Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ...............................................................................................

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

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhez-
vétele után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………

……………………………………………

cégszerû aláírás
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KÖNYVISMERTETÕ

Dr. Holló András és dr. Balogh Zsolt 1994-ben határozták el elõször, hogy az Alkotmány tételeihez rendel-
ten közreadják az alkotmánybírósági gyakorlat – fõként elvi tételeket tartalmazó – vázlatát:

Az értelmezett Alkotmány

címû könyvet. Az ötéves ítélkezési gyakorlat összefoglalásáról megjelent kötet pozitív szakmai visszhangja
bátorította a szerkesztõket, hogy újabb öt év elteltével megjelentették a második kötetet. Ezt a munkát so-
kan forgatták mindazok, akiknek az alkotmányjogi ismeretek folyamatos frissítése megkerülhetetlen, de
azok is, akik csupán érdeklõdtek az Alkotmánybíróság tevékenységérõl, jogfejlesztõ ítélkezésérõl.
Ismét eltelt öt év. A szerkesztõk úgy döntöttek, hogy – immár hagyományként – elkészítik a tizenöt éves
gyakorlat összefoglalását. E harmadik kötet megfelelõ kiindulópontot jelent annak megismerésében, hogy
az Alkotmány egyes rendelkezései miként hatályosultak a gyakorlatban, az Alkotmány szabályaiból milyen
elvi következtetések adódnak az államszervezet, a jogrendszer mûködését illetõen. A tizenöt éves gyakor-
lat összefoglalása pedig ebben szilárd hátteret jelent.
Ajánljuk e könyvet a jogalkotás szakembereinek, a jogalkalmazóknak, elsõsorban a bíráknak, ügyészek-
nek, az önkormányzatoknál dolgozó jogászoknak, ügyvédeknek, valamint az egyetemi oktatóknak és hall-
gatóknak egyaránt. A jelölt szakmai kör mindennapi munkáját elõsegítõ könyv olyan „kivonat”, amely az al-
kotmánybírósági gyakorlat ismertetésén keresztül – a szerkesztõk reményei szerint – az alkotmányos jog-
állam mûködéséhez elengedhetetlen értékrenddel is megismertet.
A kötet megrendelhetõ és személyesen megvásárolható a kiadó közlönyboltjában (1085 Budapest, Somogyi
Béla u. 6. tel./fax: 267-2780; internetcím: www.mhk.hu/kozlonybolt), továbbá a Budapest VII., Rákóczi út 30.
(bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275).

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük Az értelmezett Alkotmány címû kiadványt (ára: 8832 Ft áfával) ..................... példányban,
és kérjük, 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 Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára
átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………

………………………………………
cégszerû aláírás
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