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Budapest,
1998. június 8.,
hétf´ó

48. szám
Ára: 70,— Ft.

Jubileumi köszönt´ó
Tisztelt Olvasó!
Ma a Magyar Közlöny jubileumi számát tartja a kezében.
150 évvel ezel´ótt, 1848. június 8-án jelent meg a „Közlöny” cím´ú
hivatalos állami lap, amely közölte a törvényeket, a hivatalos rendelkezéseket és az egyéb fontos, az állampolgárokat is érint´ó közleményeket, eseményeket.
E lap megjelentetése – a hivatalos tájékoztatás eszközeként is – jól
szolgálta az 1848–49-es polgári forradalom és szabadságharc és az
ebb´ól kiinduló polgári átalakulás ügyét.
A „Közlöny”-b´ól formálódtak az ország kés´óbbi id´ókben megjelen´ó
hivatalos lapjai (a Magyarkoronaországot Illet´ó Országos Törvény- és
Kormánylap, a Magyarországot Illet´ó Országos Törvény- és Kormánylap, a Magyar Hírlap, a Budapesti Hírlap, a Sürgöny, a Budapesti
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Közlöny, az Országos Törvénytár, a Magyarországi Rendeletek Tára,
a Tanácsköztársaság, a Hivatalos Közlöny), amelyeknek mai megfelel´óje az 1945 óta megjelen´ó Magyar Közlöny.
A jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény iktatta el´óször törvénybe,
hogy a Magyar Közlöny az állam hivatalos lapja. Ezt megel´óz´óen a
jogszabályok kihirdetésér´ól és hatálybaléptetésér´ól szóló eljárást törvényerej´ú rendeletek, illetve kormányhatározatok rendezték.
A demokratikus jogállamiság alapvet´ó követelménye, hogy a jogszabályok és egyéb hivatalos rendelkezések határid´óben, pontosan, áttekinthet´óen, valamint figyelmes szerkesztéssel és nyomdai kivitelezésben kerüljenek kihirdetésre, illetve közlésre; és a kiadvány gyorsan
eljusson az állampolgárokhoz, a jogalkalmazó és végrehajtó szervekhez.
Megállapítható, hogy az állami, az önkormányzati, a köztestületi és a
társadalmi szervezetek munkájának segítésével, az állampolgárok és a
gazdaság szerepl´óinek mindennapi jogi tájékoztatásával a Magyar
Közlöny hivatalos lap és az 1998 januárjától „Hivatalos Értesít´ó”
címmel hetenként megjelen´ó melléklete – a magyar hivatalos közlönykiadás elmúlt 150 éves fejl´ódésének köszönhet´óen és hagyományait
ápolva – korunkban már betölti e követelmények teljesítéséb´ól ered´ó
rendeltetését, és jelent´ós mértékben hozzájárul az állampolgári jogkövet´ó magatartás befolyásolásához és a jogrendszer er´ósítéséhez.
A mai számunkban err´ól a jubileumról emlékezünk meg, amikor
közreadjuk a 150 évvel ezel´ótt megjelent „Közlöny” hasonmását.
Budapest, 1998. június 8.
Dr. Kiss Elemér s. k.,
a Miniszterelnöki Hivatal közigazgatási államtitkára,
a Magyar Közlöny Szerkeszt´óbizottságának elnöke
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A jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvényben foglaltak szerint az igazságügy-miniszter és a
Miniszterelnöki Hivatal közigazgatási államtitkára megbízásából a Magyar Hivatalos Közlönykiadó
újra megjelentette a

HATÁLYOS JOGSZABÁLYOK
HI VATALOS G Y ´Ú JTEM ÉNYÉT
A tíz kötetes kiadványt CD–ROM-lemezen is megjelentettük. A lemezt és az egyes köteteket utólag folyamatosan
hatályosítjuk. Az egyes kötetekhez a hatályosító részeket kartonált kötés´ú pótfüzetekben jelentetjük meg. A jogszabályok nagyobb terjedelm´ú mellékletére külön megrendel´ót fogunk megjelentetni. A teljes sorozatot megrendel´ók az
utolsó kötet megjelenésekor a CD–ROM-lemezt térítés nélkül megkapják. Fizetniük csak a hatályosításért kell. Minden
hónapban új CD-lemezt küldünk a hatályosítást megrendel´óknek.

MEGRENDELÉS
Megrendel´ó neve, címe: ..............................................................................................................................................................
Ügyintéz´ó neve: ......................................................................................... Telefonszáma: ....................................................
Pénzforgalmi jelz´ószám: ............................................................................ Adóigazgatási szám: .........................................
A) Megrendeljük a könyvsorozat következ´ó köteteit:
Kötetszám
1. köt. Törvények
2. köt. Törvények
3. köt. Törvények és tvr.-ek
4. köt. Korm. r.-ek
5. köt. Korm. r.-ek
6. köt. Min. r.-ek
7. köt. Min. r.-ek
8. köt. Min. r.-ek
9. köt. Min. r.-ek
10. köt. Határozatok
1–10. kötetet

Rendelt
pld.
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………

1 kötet ára
8 950 Ft + 12% áfa
8 950 Ft + 12% áfa
8 950 Ft + 12% áfa
7 950 Ft + 12% áfa
7 950 Ft + 12% áfa
6 950 Ft + 12% áfa
6 950 Ft + 12% áfa
6 950 Ft + 12% áfa
6 950 Ft + 12% áfa
6 950 Ft + 12% áfa
77 500 Ft + 12% áfa

A kötetek pótfüzeteihez 9 Ft/lap áron juthatnak hozzá megrendel´óink.

B) Megrendeljük a jogszabály-változásokat tartalmazó CD–JOGÁSZ számítógépes inforpéldányban.
mációs rendszert
El´ófizetést a kiadó csak teljes naptári évre
fogad el 36 000 Ft + áfa áron. Ez az összeg az
éves hatályosítás díja.
(Havonta egy CD–ROM-lemez.)

C) A vételárat átutalással
vagy készpénzzel
fogjuk kiegyenlíteni. Számlát kérünk , nem kérünk .
(Kérjük a megfelel´ó kockákat X-el megjelölni.)

Kelt:..............................................................................................................................................................................................
cégszer´ú aláírás

HK
§

A MEGRENDELÉS-t postán vagy telefaxon a Magyar Hivatalos Közlönykiadó,
1085 Budapest, Somogyi B. u. 6. címére kell eljuttatni. (Fax: 266-5190)
Információ:
Magyar Hivatalos Közlönykiadó, 1085 Budapest, Somogyi B. u. 6. Tel.: 266-5095.

Szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a szerkeszt´óbizottság közrem´úködésével.
A szerkeszt´óbizottság elnöke: dr. Kiss Elemér. A szerkesztésért felel´ós: dr. Müller György. Budapest V., Kossuth tér 1–3.
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó. Felel´ós kiadó: Nyéki József vezérigazgató.
Szerkeszt´óségi iroda: Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. Telefon/fax: 266-5096.
El´ófizetésben megrendelhet´ó a Magyar Hivatalos Közlönykiadónál, 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.
El´ófizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a FÁMA Rt. közrem´úködésével. Telefon/fax: 266-6567.
Információ: Tel./fax: 317-9999, 266-9290/245, 246 mellék.
Példányonként megvásárolható a kiadó 1085 Budapest, Somogyi B. u. 6. (tel./fax: 267-2780) szám alatti közlönyboltjában.
Éves el´ófizetési díj: 33 264 Ft. Egy példány ára: 70 Ft 16 oldal terjedelemig, utána +8 oldalanként +35 Ft.
A kiadó az el´ófizetési díj év közbeni emelésének jogát fenntartja.
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