
 I. rész HATÁROZATOK

A Kor mány ha tá ro za tai

 A Kor mány

2063/2006. (IV. 3.) Korm.

ha tá ro za ta

önkormányzati feladatok elõsegítése céljából
egyes Nemzeti Földalapba tartozó termõföldek

önkormányzatok részére történõ átadásáról

A Kor mány

1. a Nem ze ti Föld alap ról  szóló 2001. évi CXVI. tör -
vény 13. §-ának (6) be kez dé se, valamint az ál lam ház tar -
tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény 109/K.  §-ának
(9) és (18) be kez dé se alap ján úgy dön tött, hogy az 1. szá -
mú mel lék let ben sze rep lõ Nem ze ti Föld alap ba tar to zó
föld rész le te ket az ott fel so rolt ön kor mány za tok ré szé re a
meg je lölt cél meg va ló sí tá sa ér de ké ben in gye ne sen
vagyon kezelésbe, a 2. szá mú mel lék let ben sze rep lõ Nem -

ze ti Föld alap ba tar to zó föld rész le te ket az ott fel so rolt ön -
kor mány za tok ré szé re a meg je lölt cél meg va ló sí tá sa ér de -
ké ben in gye ne sen tu laj don ba adja;

2. fel hív ja a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi -
nisz tert, gon dos kod jon ar ról, hogy a Nem ze ti Föld alap ke -
ze lõ Szer ve zet az érin tett ön kor mány za tok kal in gat -
lan-nyil ván tar tá si be jegy zé sé re al kal mas va gyon ke ze lé si,
il le tõ leg tu laj don ba adá si szer zõ dé se ket kös se meg, a szer -
zõ dé sek meg kö té sé nek fel té te le:

a) az ön kor mány za tok – a Nem ze ti Föld alap ról  szóló
2001. évi CXVI. tör vény 13.  §-ának (6) be kez dé sé ben elõ -
írt – föld hi va ta li en ge dé lye ket, to váb bá az er dõ te rü le tek
igény be vé te le ese tén az er dé sze ti ha tó ság en ge dé lyét be -
sze rez zék,

b) a ha szon bér be adás sal – vagy más jog cí men – hasz -
no sí tott in gat la nok ese té ben a Nem ze ti Föld alap ke ze lõ
Szer ve zet a fenn ál ló jog vi szo nyo kat megszüntesse.

Ha tár idõ: fo lya ma tos

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kis s Pé ter s. k.,
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
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1. számú melléklet a 2063/2006. (IV. 3.) Korm. határozathoz

Ké rel me zõ ne ve Me gye Te le pü lés Hrsz. Mû ve lé si ág
Te rü let

(m2)
AK

A meg va ló sí tás hoz
szük sé ges

Meg jegy zés

 1. Kis szent már ton Ba ra nya Kis szent már ton 0181/1 gyep (le ge lõ) 13 437 15,86 sport, köz jó lé ti
cél

 2. Kis szent már ton Ba ra nya Kis szent már ton 0183/2 gyep (le ge lõ) 5 697 5,92 köz mû ve lõ dés

 3. Kis szent már ton Ba ra nya Kis szent már ton 0185/2 gyep (le ge lõ) 1 720 1,79 kul tu rá lis

 4. Hel vé cia Bács-Kis kun Hel vé cia 0169/14 szán tó, er dõ,
gyep

110 000 meg osz tás szo ciá lis, sport
(if jú sá gi tá bor)
(a ké re lem
110 000 m2-r e
vonat kozik) 

 5. Ko zár mis leny Ba ra nya Ko zár mis leny 034/5 szán tó, ki vett sa -
ját hasz ná la tú út

623 015 1475,77 te rü let fej lesz tés

 6. Var bó Bor sod-Aba új-
Zemp lén

Var bó 086 ki vett víz tá ro ló 205 747 0,00 te rü let fej lesz tés
(zá por tá ro zó)

 7. Var bó Bor sod-Aba új-
Zemp lén

Var bó 513 ki vett víz mû 3 190 0,00 te rü let fej lesz tés
(zá por tá ro zó)

 8. Na gya csád Veszp rém Na gya csád 063/4 szán tó 35 366 91,41 meg osz tás érték becs lés ké -
szült, a fe lül vizs -
gá lat az
érték becslés át -
dol go zá sát ja va -
sol ta, mely rõl az
ön kor mány zat
tájé koztatást 
ka pott

 9. Sop ron Gyõr-Moson-
 Sopron

Sop ron 0873/4 ki vett sa ját hasz -
ná la tú út, szán tó

67 813 182,35 te rü let fej lesz tés

10. Pé te ri Pest Pé te ri 082/6 gyep, ki vett út,
ki vett üze mi te -
rü let, er dõ

160 492 39,63 fog lal koz ta tá si
cél

11. Pé te ri Pest Pé te ri 082/8 er dõ, ki vett üze -
mi te rü let

15 476 7,47 fog lal koz ta tá si
cél
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Ké rel me zõ ne ve Me gye Te le pü lés Hrsz. Mû ve lé si ág
Te rü let

(m2)
AK

A meg va ló sí tás hoz
szük sé ges

Meg jegy zés

12. Her ceg ha lom Pest Her ceg ha lom 019/10 er dõ, szán tó, ki -
vett út és te lep

107 510 275,93 ha szon bér lõ hoz -
zá já rult; NFA
va gyon ke ze lõi
jog szél je gyen

te rü let fej lesz tés

13. Her ceg ha lom Pest Her ceg ha lom 021/3 szán tó 123 462 514,84 ha szon bér lõ hoz -
zá já rult;
NFA va gyon ke -
ze lõi jog
be je gyez te té se

te rü let fej lesz tés

14. Tö rök bál int Pest Tö rök bál int 0245/11 szán tó 150 445 209,12 NFA va gyon ke -
ze lõi jog be je -
gyez te té se

gaz da ság- és te -
rü let fej lesz tés

15. Tö rök bál int Pest Tö rök bál int 0245/12 ki vett út 2 983 0,00 NFA va gyon ke -
ze lõi jog be je -
gyez te té se

gaz da ság- és te -
rü let fej lesz tés

16. Tö rök bál int Pest Tö rök bál int 0250/3 szán tó, ki vett
mo csár

135 638 341,37 NFA va gyon ke -
ze lõi jog be je -
gyez te té se

gaz da ság- és te -
rü let fej lesz tés

17. Tö rök bál int Pest Tö rök bál int 0252 ná das, ki vett
árok

32 001 51,90 NFA va gyon ke -
ze lõi jog be je -
gyez te té se

gaz da ság- és te -
rü let fej lesz tés

18. Tö rök bál int Pest Tö rök bál int 0253/2 gyep (ré t) 6 187 26,85 NFA va gyon ke -
ze lõi jog be je -
gyez te té se

gaz da ság- és te -
rü let fej lesz tés

19. Sós kút Pest Sós kút 010/1 gyep, ki vett sa ját 
hasz ná la tú út

20 533 meg osz tás te rü let fej lesz tés
(a ké re lem
2,0553 ha -ra vo -
nat ko zik)

20. Sós kút Pest Sós kút 0112/10 gyep 720 0,63 te rü let fej lesz tés

21. Sós kút Pest Sós kút 0112/11 gyep 720 0,63 te rü let fej lesz tés

22. Sós kút Pest Sós kút 0112/12 gyep 720 0,63 te rü let fej lesz tés

23. Sós kút Pest Sós kút 0112/13 gyep 720 0,63 te rü let fej lesz tés

24. Sós kút Pest Sós kút 0112/17 gyep 750 0,65 te rü let fej lesz tés

25. Za bar Nóg rád Za bar 038/3 gyep, le ge lõ 5 337 5,02 te rü let fej lesz tés
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Ké rel me zõ ne ve Me gye Te le pü lés Hrsz. Mû ve lé si ág
Te rü let

(m2)
AK

A meg va ló sí tás hoz
szük sé ges

Meg jegy zés

26. Za bar Nóg rád Za bar 045/19 gyep, ré t 9 011 8,74 sport
(csó na ká zó tó)

27. Sós har tyán Nóg rád Sós har tyán 0115/20 szán tó 25 892 13,04 az NFA
2608/30622-ed
tu laj do ni há -
nyad ra be je gyez -
ve, FALAP:
nincs ha szon bér -
lõ

28. Nagy atád So mogy Nagy atád 05 gyep (ré t) 96 558 107,85 te rü let fej lesz tés

29. Nagy atád So mogy Nagy atád 093/3 gyep (le ge lõ) 10 166 7,12 ér té ke sí té si port -
fó lió VII. kör ben 
sze re pel

te rü let fej lesz tés

30. Nagy atád So mogy Nagy atád 0550/9 gyep (ré t), er dõ,
ki vett árok

90 588 167,59 te rü let fej lesz tés

31. Nagy atád So mogy Nagy atád 0553/2 szán tó 42 070 65,63 te rü let fej lesz tés

32. Pusz ta sza bolcs Fej ér Pusz ta sza bolcs 0245 szán tó, gyep,
 erdõ, le ge lõ,
 mocsár, út

1 089 587 1937,98 gaz da ság- és te -
rü let fej lesz tés

33. Ó fe hér tó Szabolcs-Szatmár- 
Bereg

Ó fe hér tó 0185/15 er dõ, szán tó,
árok, út, le ge lõ,
egyéb épü let
(dög kút)

1 287 460 589,69 gaz da ság- és te -
rü let fej lesz tés

34. Ó fe hér tó Szabolcs-Szatmár- 
Bereg

Ó fe hér tó 0185/16 út 16 106 0,00 gaz da ság- és te -
rü let fej lesz tés

35. Ó fe hér tó Szabolcs-Szatmár- 
Bereg

Ó fe hér tó 0185/17 er dõ, szán tó,
árok, út, le ge lõ,
gyü möl csös

655 810 337,33 gaz da ság- és te -
rü let fej lesz tés

36. Ó fe hér tó Szabolcs-Szatmár- 
Bereg

Ó fe hér tó 0185/19 út 5 643 0,00 gaz da ság- és te -
rü let fej lesz tés

37. Ó fe hér tó Szabolcs-Szatmár- 
Bereg

Ó fe hér tó 0185/21 le ge lõ, árok,
szán tó, er dõ

521 065 165,70 gaz da ság- és te -
rü let fej lesz tés

38. Ó fe hér tó Szabolcs-Szatmár- 
Bereg

Ó fe hér tó 0185/22 út 9 124 0,00 gaz da ság- és te -
rü let fej lesz tés
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Ké rel me zõ ne ve Me gye Te le pü lés Hrsz. Mû ve lé si ág
Te rü let

(m2)
AK

A meg va ló sí tás hoz
szük sé ges

Meg jegy zés

39. Ó fe hér tó Szabolcs-Szatmár- 
Bereg

Ó fe hér tó 0185/23 er dõ, szán tó 464 018 349,19 gaz da ság- és te -
rü let fej lesz tés

40. Ó fe hér tó Szabolcs-Szatmár- 
Bereg

Ó fe hér tó 0185/24 út 5 298 0,00 gaz da ság- és te -
rü let fej lesz tés

41. Ó fe hér tó Szabolcs-Szatmár- 
Bereg

Ó fe hér tó 0185/25 szán tó, er dõ, út 386 258 163,86 gaz da ság- és te -
rü let fej lesz tés

42. Ó fe hér tó Szabolcs-Szatmár- 
Bereg

Ó fe hér tó 0185/26 szán tó, er dõ 329 814 283,16 gaz da ság- és te -
rü let fej lesz tés

43. Ó fe hér tó Szabolcs-Szatmár- 
Bereg

Ó fe hér tó 0185/27 út 3 095 0,00 gaz da ság- és te -
rü let fej lesz tés

44. Per ká ta Fej ér Per ká ta 0431/1 szán tó 3 160 997 10859,57 gaz da ság- és te -
rü let fej lesz tés

45. Csé nye Vas Csé nye 013 er dõ, szán tó 233 658 353,70 te rü let fej lesz tés

46. Iker vár Vas Iker vár 0593 szán tó 557 288 1481,23 gaz da ság- és te -
rü let fej lesz tés

47. Öl bõ Vas Öl bõ 023/1 szán tó 7 992 15,98 te rü let fej lesz tés

48. Ura i új fa lu Vas Ura i új fa lu 04/8 er dõ 4 122 2,89 sport

49. Kõ szeg Vas Kõ szeg 044/2 gyep (ré t) 3 070 6,66 te rü let fej lesz tés

50. Csö röt nek Vas Csö röt nek 010 szán tó 111 587 meg osz tás gaz da ság- és te -
rü let fej lesz tés
(a ké re lem
11,1587 ha -ra
vonat kozik)

51. Csö röt nek Vas Csö röt nek 015 szán tó 90 305 235,70 gaz da ság- és te -
rü let fej lesz tés

52. Lo vas be rény Fej ér Lo vas be rény 208 szán tó 383 054 632,04 kul tu rá lis és köz -
mû ve lõ dé si cél

53. Lo vas be rény Fej ér Lo vas be rény 210/1 er dõ 6 689 3,01 kul tu rá lis és köz -
mû ve lõ dé si cél

54. Lo vas be rény Fej ér Lo vas be rény 210/4 szán tó 60 063 99,10 kul tu rá lis és köz -
mû ve lõ dé si cél

Össze sen: 11 496 067 21524,20
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2. számú melléklet a 2063/2006. (IV. 3.) Korm. határozathoz

Ké rel me zõ ne ve Me gye Te le pü lés Hrsz. Mû ve lé si ág
Te rü let

(m2)
AK

A meg va ló sí tás hoz
szük sé ges

Meg jegy zés

 1. Pusz ta zá mor Pest Pusz ta zá mor 066 szán tó, er dõ 287 054 546,17 sze mét le ra kó

 2. Pusz ta zá mor Pest Pusz ta zá mor 073 er dõ 40 723 5,70 sze mét le ra kó

 3. Pusz ta zá mor Pest Pusz ta zá mor 075 szán tó 205 022 634,88 sze mét le ra kó

 4. Pusz ta zá mor Pest Pusz ta zá mor 078 szán tó 303 270 811,19 sze mét le ra kó

 5. Pusz ta zá mor Pest Pusz ta zá mor 069/1 szán tó 339 237 680,85 sze mét le ra kó

 6. Pusz ta zá mor Pest Pusz ta zá mor 069/2 szán tó 3 290 3,65 sze mét le ra kó

 7. Her ceg ha lom Pest Her ceg ha lom 013/1 szán tó, ki vett út 52 000 162,91 meg osz tás szük -
sé ges; NFA
vagyon kezelõi
jog be jegy zé se

te me tõ bõ ví tés
(a ké re lem
5,2 ha -ra vo nat -
ko zik)

 8. Na gya csád Veszp rém Na gya csád 063/4 szán tó 4 634 11,97 meg osz tás hul la dék gaz dál -
ko dás

 9. Mer se vát Vas Mer se vát 0127 er dõ 66 901 46,83 te me tõ bõ ví tés

10. Mer se vát Vas Mer se vát 022/5 gyep (le ge lõ) 6 501 8,13 szenny víz tisz tí tó 
te lep

11. Ko zár mis leny Ba ra nya Ko zár mis leny 073/1 szán tó 5 891 5,30 te me tõ kialakí -
tása

12. Ko zár mis leny Ba ra nya Ko zár mis leny 065/12 szán tó 1 568 1,41 te me tõ kialakí -
tása

13. Hõ gyész Tol na Hõ gyész 027/2 gyep, ki vett sa ját 
hasz ná la tú út,
 erdõ

177 371 78,80 hul la dék gaz dál -
ko dá si cél

14. Hõ gyész Tol na Hõ gyész 027/20 gyep, szán tó, ki -
vett sa ját hasz ná -
la tú út

91 438 95,96 hul la dék gaz dál -
ko dá si cél

Össze sen: 1 584 900 3093,75
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A Kormány

2064/2006. (IV. 3.) Korm.

határozata

az utazó nagyköveti intézmény létrehozásáról
és egyes konzuli kerületek módosításáról

A Kor mány

1. a) egyet ért az zal, hogy a dip lo má ci ai kap cso la tok ról 
 szóló 1961-es Bé csi Egyez mény ben meg ha tá ro zott fel ada -
to kat az An dok Kö zös sé get al ko tó Bo lí via, Ecu a dor,
 Kolumbia, Peru, Ve ne zu e la ál la mok ban bu da pes ti szék -
hellyel a Kül ügy mi nisz té ri um köz tiszt vi se lõ je uta zó nagy -
kö vet ként lás sa el;

b) tu do má sul ve szi, hogy az uta zó nagy kö vet az
1. a) pont ban meg ha tá ro zott fel ada tá nak el lá tá sá hoz szük -
sé ges idõ tar tam ban, de éven te leg fel jebb négy al ka lom mal 
– 2006-ban két al ka lom mal – meg lá to gat ja az An dok
Közös ség or szá ga it, amely nek költ ség ve té si fe de ze tét a
Kül ügy mi nisz té ri um biz to sít ja;

2. a) a 2236/2005. (X. 28.) Korm. ha tá ro zat ból fa ka dó
kül kép vi se le ti be zá rá sok ra te kin tet tel tu do má sul ve szi,
hogy szük sé ges sé vált a kon zu li ke rü le tek mó do sí tá sa;

b) egyet ért az zal, hogy az uta zó kon zul ki he lye zé sé ig
Bo lí via, Ecu a dor és Peru ál la mok te rü le te a Ma gyar Köz -
tár sa ság Bu e nos Ai res-i nagy kö vet sé gé nek kon zu li ke rü -
le té hez, Ko lum bia ál lam te rü le te a Ma gyar Köz tár sa ság
bra zí li a vá ro si nagy kö vet sé gé nek kon zu li ke rü le té hez tar -
toz zon;

c) fel ha tal maz za a kül ügy mi nisz tert, hogy a kon zu li
ke rü le tek mó do sí tás hoz szük sé ges nem zet kö zi meg ál la po -
dá so kat lét re hoz za.

A mi nisz ter el nök he lyett:

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

A Kormány

2065/2006. (IV. 3.) Korm.

határozata

a Magyar Állami Operaház támogatásáról

A Kor mány az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi
XXXVIII. tör vény 38.  §-ának (1) be kez dé sé ben biz to sí tott 
jog kö ré ben a Ma gyar Ál la mi Ope ra ház mo der ni zá ci ós
prog ram já nak meg va ló sí tá sá hoz 250 mil lió Ft tá mo ga tást
nyújt a 2006. évi köz pon ti költ ség ve tés ál ta lá nos tar ta lé ká -
ból a XXIII. Nem ze ti Kul tu rá lis Örök ség Mi nisz té ri u ma
fe je ze té ben a mel lék let sze rint.

Fe le lõs: pénz ügy mi nisz ter
nem ze ti kul tu rá lis örök ség minisztere

Ha tár idõ: azon nal

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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Mel lék let a 2065/2006. (IV. 3.) Korm. ha tá ro zat hoz

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELÕIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*

a Kor mány ha tás kö ré ben

Költ ség ve té si év: 2006.

Mil lió fo rint ban, egy ti ze des sel

Ál lam-
ház tar tá si

egye di
azo no sí tó

Fe je zet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-
cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Fe je-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

KIADÁSOK A mó do sí tás
jog cí me

Mó do sí tás
(+/–)

A mó do-
sít ás

kö vet-
ke zõ
év re

át hú zó dó
ha tá sa

A mó do-
sít ást

el ren de lõ
jog-

sza bály/
ha tá-
ro zat
szá ma

Ki emelt elõ irány zat ne ve

XXIII. Nem ze ti Kul tu rá lis Örök ség Mi nisz té ri u ma

218605 3 Mû vé sze ti in téz mé nyek

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 14,0

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 4,4

3 Do lo gi ki adás 140,6

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 91,0

X. Mi nisz ter el nök ség

20 Tar ta lé kok

001414 1 Költ ség ve tés ál ta lá nos tar ta lék a –250,0

Az elõ irány zat-mó do sí tás ér vé nyes sé ge: a) a költ ség ve té si év ben egy sze ri jel le gû 
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Ki emelt elõ irány zat ne ve

Az elõ irány zat-mó do sí tás ér vé nyes sé ge: a) a költ ség ve té si év ben egy sze ri jel le gû
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szám
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TÁMOGATÁSOK A mó do sí tás
jog cí me

Mó do sí tás
(+/–)

A mó do-
sít ás

kö vet-
ke zõ
év re

át hú zó dó
ha tá sa

A mó do-
sít ást

el ren de lõ
jog-

sza bály/
ha tá-
ro zat
szá ma

Ki emelt elõ irány zat ne ve

XXIII. Nem ze ti Kul tu rá lis Örök ség Mi nisz té ri u ma

218605 3 Mû vé sze ti in téz mé nyek 250,0

Az elõ irány zat-mó do sí tás ér vé nyes sé ge: a) a költ ség ve té si év ben egy sze ri jel le gû 

Fog lal koz ta tot tak lét szá ma (fõ) — idõ szak ra

Fog lal koz ta tot tak lét szá ma (fõ) — idõ szak ra

Az elõ irány zat-mó do sí tás ér vé nyes sé ge: a) a költ ség ve té si év ben egy sze ri jel le gû 

Az adat lap 5 pél dány ban töl ten dõ ki Az elõ irány za tok fel hasz ná lá sa/zá ro lá sa
(mó do sí tás +/—)

Össze sen I.
ne gyed év

II.
ne gyed év

III.
ne gyed év

IV.
ne gyed év

Fe je zet 1 pél dány   

Ál la mi Szám ve võ szék 1 pél dány   idõ ará nyos 110,0 70,0 70,0

Ma gyar Ál lam kincs tár 1 pél dány   tel je sít mény ará nyos

Pénz ügy mi nisz té rium 2 pél dány   egyéb: azon nal

* Az össze tar to zó elõ irány zat-vál to zá so kat (+/–) egy mást kö ve tõ en kell sze re pel tet ni.

A Kormány

2066/2006. (IV. 3.) Korm.

határozata

a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint
az egyházakról  szóló 1990. évi IV. tör vény alapján

nyilvántartásba vett egyházzal kötendõ
megállapodásról

A Kor mány fel ha tal maz za az ok ta tá si mi nisz tert, hogy a 
mel lék let sze rin ti meg ál la po dást a Kor mány ne vé ben a lel -
ki is me re ti és val lás sza bad ság ról, va la mint az egy há zak ról
 szóló 1990. évi IV. tör vény alap ján nyil ván tar tás ba vett,
köz-, il let ve fel sõ ok ta tá si in téz ményt fenn tar tó egy ház zal
2006. má jus 31-éig meg kös se.

Fe le lõs: ok ta tá si mi nisz ter

Ha tár idõ: azon nal

Gyur csány Fe renc s. k.,

mi nisz ter el nök

Melléklet
a 2066/2006. (IV. 3.) Korm. határozathoz

Megállapodás a Magyar Köztársaság Kormánya
és a .................. (egyház) között

Preambulum

A Ma gyar Köz tár sa ság Kor mány a (a továb biak ban:
Kor mány) és a ................... (a továb biak ban: Egy ház),
at tól az óhaj tól ve zé rel ve, hogy tar tós meg ol dást ta lál ja nak 
az Egy ház köz szol gá la ti és hit éle ti te vé keny sé gé nek fi nan -
szí ro zá sá ra, szem elõtt tart va a lel ki is me re ti és val lás sza -
bad ság ról, valamint az egy há zak ról  szóló 1990. évi
IV. tör vényt, illetve az egy há zak hit éle ti és köz cé lú te vé -
keny sé gé nek anya gi fel té te le i rõl  szóló 1997. évi CXXIV.
tör vényt, meg ál la po dást köt nek egy más sal.

A Kor mány a Meg álla po dás meg kö té sé vel el is me ri és
ér té ke li az Egy ház nak er köl csi és szel lem i ér ték hor do zó és 
kö zös ség te rem tõ tö rek vé se it. Tá mo gat ni kí ván ja az Egy -
ház nak az el múlt évek ben a hit élet kö ré ben vég zett te vé -
keny sé ge mel lett ki fej lesz tett ok ta tá si-ne ve lé si te vé keny -
sé gét.



Az Egy ház az ál lam és az egy há zak szét vá lasz tá sá nak
elve ér vé nye sü lé se mel lett fel ada tá nak te kin ti a köz jó szol -
gá la tát ha zánk va la mennyi pol gár a szá má ra, és elõ se gí te ni
igyek szik a Ma gyar Köz tár sa ság és más ál la mok együtt -
mû kö dé sét.

1. Cikk

Az 1990. évi IV. tör vény ben fel so rolt egy há zi köz- és
fel sõ ok ta tá si köz szol gá la ti te vé keny sé gek fi nan szí ro zá sá -
ra az ál lam i és ön kor mány za ti in téz mé nyek re vo nat ko zó
ál ta lá nos sza bá lyok ér vé nye sek ugyan ezen tör vény,
valamint a je len Meg álla po dás (a továb biak ban: Meg álla -
po dás) ren del ke zé sei sze rint.

2. Cikk

(1) Az Egy ház az ál ta la fenn tar tott köz ok ta tá si fel ada tot
el lá tó in téz mé nye i ben vég zett fel adat el lát ás után ugyan -
olyan mér té kû ál lam i költ ség ve té si tá mo ga tás ban ré sze sül, 
mint amek ko ra össze get e cél ra át la go san for dít hat a ha -
son ló in téz mé nye ket mû köd te tõ ál lam i és ön kor mány za ti
fenn tar tó. A tá mo ga tás nor ma tív tá mo ga tás ból és ki egé szí -
tõ tá mo ga tás ból áll.

(2) A ki egé szí tõ tá mo ga tás tárgy évi össze gé nek meg ál -
la pí tá sá hoz az egy há zak hit éle ti és köz cé lú te vé keny sé gé -
nek anya gi fel té te le i rõl  szóló 1997. évi CXXIV. tör vény
6.  §-a irány adó. A ki egé szí tõ tá mo ga tás össze gét az Egy -
ház köz pon ti szer ve jo go sult fel osz ta ni.

(3) A Kor mány az Egy ház fel sõ ok ta tá si in téz mé nye i nek 
a min den kor ha tá lyos tör vé nyek sze rint biz to sít ja az ál lam i 
költ ség ve té si tá mo ga tást.

(4) A Kor mány az Egy ház fel sõ ok ta tá si in téz mé nye i ben 
ta nu ló ál la mi lag fi nan szí ro zott hall ga tók szá má ra az ál -
lam i fel sõ ok ta tá si in téz mény ben ta nu ló ál la mi lag fi nan szí -
ro zott hall ga tók kal azo nos jog cí me ken és azo nos mér ték -
ben biz to sít ja az ál lam i költ ség ve té si tá mo ga tást.

(5) Az ál la mi lag fi nan szí ro zott hall ga tói lét szám ke ret
– amely rõl éven te tör té nik meg álla po dás – nem le het ke ve -
sebb, mint a 2005/2006-os tan év ben ál la mi lag fi nan szí ro -
zott hall ga tói lét szám ke ret.

(6) A Kor mány vál lal ja, hogy az Egy ház ál tal fenn tar tott 
fel sõ ok ta tá si kol lé gi u mok tá mo ga tá sát az ál lam i felsõ -
oktatási kol lé gi u mok kal azo nos mér ték ben biz to sít ja.

3. Cikk

(1) A je len meg ál la po dást bár me lyik fél a tan év vé gé re,
in do ko lás nél kül fel mond hat ja. A fel mon dá si idõ leg alább
hat hó nap.

(2) A Kor mány a fel mon dás idõ pont já ban az Egy ház ál tal
fenn tar tott va la mely köz ok ta tá si in téz mény ben ta nu lói jog -
viszonnyal ren del ke zõ ta nu lók után a je len meg ál la po dás
meg szû né sét köve tõen is kö te les biz to sí ta ni a je len meg ál la -
po dás ban rög zí tett tá mo ga tást mind ad dig, amíg az érin tett ta -
nulók az Egy ház ál tal fenn tar tott va la mely köz ok ta tá si in téz -
mény ben ta nu lói jog vi szonnyal ren del kez nek.

(3) A je len meg álla po dás – az (1) pont ban fog lal tak ki -
vé te lé vel – csak a fe lek kö zös meg egye zé sé vel mó do sít ha -
tó vagy szüntethetõ meg.

Kelt: ......................., 2006. .............................

............................................ ...................................
    ok ta tá si mi nisz ter   ...................................
             ................... (egy ház)

A Kormány

2067/2006. (IV. 3.) Korm.

határozata

a szociális földprogram megvalósítása céljából egyes
Nemzeti Földalapba tartozó ingatlanok

önkormányzatok részére történõ átadásáról

A Kor mány a Nem ze ti Föld alap ról  szóló 2001. évi
CXVI. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 2005. évi CLXXV.
tör vény 13.  §-ának (6) be kez dé se alap ján úgy dön tött,
hogy a mel lék let ben sze rep lõ, a Nem ze ti Föld alap ba tar to -
zó föld rész le te ket az ott fel so rolt ön kor mány za tok ré szé re
szo ci á lis föld prog ram meg va ló sí tá sa cél já ból in gye ne sen
va gyon ke ze lés be adja. En nek ér de ké ben fel hív ja a föld -
mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz tert, gon dos kod jék
ar ról, hogy a Nem ze ti Föld alap ke ze lõ Szer ve zet az érin tett 
ön kor mány za tok kal az ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre 
alkalmas vagyonkezelési szerzõdéseket kösse meg.

Fe le lõs: föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si
  mi nisz ter

Ha tár idõ: fo lya ma tos

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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Melléklet a 2067/2006. (IV. 3.) Korm. határozathoz

Me gye Ön kor mány zat hrsz. ha tul. há nyad NFA „ha” mûv. ág

Bé kés Dé va vá nya 01302/24 0,9836 1/1 0,9836 szán tó
01538/9 1,1521 1/1 1,1521 szán tó
01595/6 4,1452 1/1 4,1452 szán tó

01630/13 5,1193 1/1 5,1193 szán tó
01631/34 4,1365 1/1 4,1365 szán tó
0196/13 0,3991 1/1 0,3991 gyep
0196/15 0,4223 1/1 0,4223 gyep
0196/16 0,8425 1/1 0,8425 gyep
0196/5 0,4019 1/1 0,4019 gyep
0196/7 0,4244 1/1 0,4244 gyep

0196/73 0,1183 1/1 0,1183 szán tó
0196/8 0,8450 1/1 0,8450 gyep
020/12 2,6989 1/1 2,6989 szán tó

0203/11 4,0058 1/1 4,0058 szán tó
0246/22 6,1965 1/1 6,1965 szán tó
0246/38 2,2761 1/1 2,2761 szán tó

Kun ágo ta 090/31 2,6565 1/1 2,6565 szán tó
0138/22 8,7051 10177+

6586/28850
5,0580 szán tó

0220/36 2,4715 1/2 1,2358 szán tó
Vég egy há za 010 32,3937 115931/119877 31,3274 szán tó, gyep,

ná das, er dõ
0145/3 16,9064 1/1 16,9064 szán tó, gyep,

ná das, er dõ
Összes: 91,3516

So mogy So mogy csi csó 096/1 5,0068 1116/13516 0,4134 szán tó, gyep
Összes: 0,4134

Ba ra nya Té seny 08/11 3,1641 1/1 3,1641 szán tó
Összes: 3,1641

Nóg rád Õs agárd 0117/17 29,5341 2×1500/38440 2,3050 szán tó
045/22 23,4651 2×6000/97620 2,8845 szán tó

Összes: 5,1895
Haj dú-Bi har Új lé ta 0123/20 3,2618 1/1 3,2618 szán tó, gyep,

er dõ, ná das
0125/5 3,8642 1/1 3,8642 szán tó, gyep
0140/3 4,2409 1/1 4,2409 szán tó, gyep
0140/5 0,7512 1/1 0,7512 er dõ, szán tó

0150/11 5,6212 1/1 5,6212 szán tó, er dõ,
gyep

022/30 1,2237 1/1 1,2237 szán tó
022/38 0,7024 1/1 0,7024 szán tó
0112/5 52,5866 1425/42291 1,7719 szán tó, gyep,

er dõ
0133/11 2,1199 1/1 2,1199 szán tó, gyep,

ki vett árok
0161/4 5,3974 14357/53974 1,4357 szán tó, gyep,

ki vett csa tor na
0208/1 19,0345 2053/17347 2,2527 er dõ, szán tó

09/8 2,1473 1/1 2,1473 szán tó
Összes: 29,3929
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Me gye Ön kor mány zat hrsz. ha tul. há nyad NFA „ha” mûv. ág

Bor sod-
Aba új-
Zemp lén

Ga rad na 033/18 0,6702 1/1 0,6702 szán tó
080/3 0,4638 1/1 0,4638 szán tó
080/4 1,7022 1/1 1,7022 szán tó

Ti sza luc 050/3 0,7544 1/1 0,7544 gyep
082/15 0,6571 1/1 0,6571 szán tó
086/20 0,6648 1/1 0,6648 szán tó
0135 39,4865 639/112064 0,2252 szán tó
021 80,0150 2361/131355 1,4382 szán tó, gyep,

er dõ, mo csár
Összes: 6,5759

Sza bolcs-
Szat már-Be reg

Ke me cse 057 32,6424 2032/46739 1,4191 szán tó, er dõ,
ná das, 
le ge lõ

Ti sza dob 0169/3 52,2227 2000/55143 1,8941 szán tó, le ge lõ
0725/1 1,7039 1/1 1,7039 szán tó

Összes: 5,0171
Bács-Kis kun Ka lo csa 0267/12 0,7312 1/1 0,7312 szán tó, út

0453/53 0,3643 1/1 0,3643 szán tó, út
0453/93 3,3155 1/1 3,3155 szán tó

Összes: 4,4110
Mind össze sen: 145,5155
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A Mi nisz ter el nök ha tá ro za tai

A Miniszterelnök

3/2006. (IV. 3.) ME

határozata

a Magyar Köztársaság Kormánya
és a Szlovén Köztársaság Kormánya között

a hadisírok rendezésérõl  szóló Megállapodás
létrehozására adott felhatalmazásról

A nem zet kö zi szer zõ dé sek kel kap cso la tos el já rás ról
 szóló 2005. évi L. tör vény 5.  § (1) be kez dé se sze rin ti ha tás -
kö röm ben el jár va, a hon vé del mi mi nisz ter és a kül ügy mi -
nisz ter elõ ter jesz tése alap ján

1. egyet ér tek a Ma gyar Köz tár sa ság Kor mány a és a
Szlo vén Köz tár sa ság Kor mány a kö zött a ha di sí rok ren de -

zé sé rõl  szóló Meg álla po dás (a továb biak ban: szer zõ dés)
lét re ho zá sá val;

2. fel ha tal ma zom a hon vé del mi mi nisz tert, hogy – az
érin tett mi nisz te rek kel egyet ér tés ben – a tár gya lá so kon
részt ve võ sze mé lye ket ki je löl je;

3. fel ha tal ma zom a hon vé del mi mi ni szert vagy az ál ta -
la ki je lölt sze mélyt, hogy a tár gya lá sok ered mé nye ként
elõ ál ló szö veg ter ve ze tet kéz je gyé vel lás sa el;

4. fel hí vom a kül ügy mi nisz tert, hogy a szer zõ dés lét re -
ho zá sá hoz szük sé ges meg ha tal ma zá si ok ira tot adja ki;

5. fel hí vom a hon vé del mi mi nisz tert és a kül ügy mi -
nisz tert, hogy a szer zõ dés lét re ho zá sát köve tõen a szer zõ -
dés vég le ges szö ve gé nek meg ál la pí tá sá ra való fel ha tal -
ma zás ról  szóló ha tá ro zat ter ve ze tét ha la dék ta la nul ter -
jesszék a Kor mány elé.

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

Kor mány ren de let fel ha tal ma zá sa alap ján je len te ti meg a
Mi nisz ter el nö ki Hi va tal a Ma gyar Köz löny mel lék le te ként
a HIVATALOS ÉRTESÍTÕT. A lap he tente, szerdánként,
te ma ti kus fõ ré szek ben hi te le sen köz li a leg fõbb ál la mi,
 önkormányzati, tár sa dal mi, gaz da sá gi szer vek, il let ve
szer ve ze tek sze mé lyi, szer ve ze ti, igaz ga tá si és kép zé si,
va la mint a hír köz lé si te vé keny ség (frek ven cia gaz dál ko -
dás, táv köz lés, pos ta ügy, in for ma ti ka) köz le mé nye it, to-
váb bá az üz le ti élet hí re it. Té rí té si díj el le né ben köz zé-
tesszük a Kincs tá ri Va gyo ni Igaz ga tó ság vagyonértéke-
sítési pá lyá za ta it, az ál la mi, tár sa dal mi, gaz da sá gi szer-
vezetek, par la men ti pár tok, ka ma rák, he lyi ön kor mány za-
tok, egy há zak, kü lön bö zõ kép vi se le tek köz le mé nye it.
 Fizetett hir de tés ként – akár szí nes ol da la kon is – he lyet
kap hat nak az Ér te sí tõ ben a gaz dál ko dó szer ve ze tek,
egye te mek, ala pít vá nyok, de ma gán sze mé lyek közér-
deklõdésre szá mot tar tó köz lé sei is.
Õszin tén re mél jük, hogy a hí rek, in for má ci ók, köz le mé -
nyek egy lap ban tör té nõ pon tos és rend sze re zett for-
mában va ló köz re adá sá val si ke rül ha té ko nyab bá és
 eredményesebbé ten ni elõ fi ze tõ ink tá jé ko zó dá sát a hi-
vatali és üz le ti élet ben. Az ér dek lõ dõk szá má ra egyéb
hasz nos in for má ci ó kat is nyújt a lap.

Az Eu ró pai Unió Hi va ta los Lap ja 2004. má jus 1-jé tõl az
Eu ró pai Unió hi va ta los nyel ve ként ma gya rul is meg je le -
nik. A hi vatalos lap L és C so rozatból áll.
Az L (Le gis la ti on) so ro zat ban ke rül nek ki adás ra az Eu ró -
pai Unió ha tá lyos jog sza bá lyai, az ún. el sõd le ges jog for rá -
sok (ala pí tó szer zõ dé sek, csat la ko zá si szer zõ dé sek, tár-
su lá si szer zõ dé sek), to váb bá az aláb bi jog for rá sok: ren-

de le tek, irány el vek, ha tá ro za tok.

Az EU Hi va ta los Lap já ban tör té nõ köz zé té telt kö ve tõ en
az év fo lyam és a kö tet szá má ra, va la mint a meg je le nés
dá tu má ra hi vat ko zás sal, cím sze rint, 2004. má jus 1-jé tõl
fo lya ma to san tá jé koz ta tást adunk a  hivatalos lap L ki adá -
sa i ban meg je le nõ jo gi ak tu sok ról a Ma gyar Köz löny mel-
lék le te ként meg je le nõ Hi va ta los Értesí tõben.
A lap elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los
Köz löny ki adó 1085 Bu da pest, Somog yi Bé la u. 6.
címén, le vélcím: 1394 Bu dapest 62., Pf. 357; faxszám:
318-6668.
2006. évi éves elõfizetési díja: 13 356 Ft  áfával.
A HIVATALOS ÉRTESÍTÕ egyes számai megvásárol-
hatók a ki adó köz löny bolt já ban (1085 Bu da pest,  Somogyi 
Béla u. 6. te lefon/fax: 267-2780) vagy a Köz löny Cent rum-
ban (1072 Bu dapest, Rá kóczi út 30., bejárat a Do hány u.
és Nyár u. sarkán, telefon: 321-5971, fax: 321-5275).

M E G R E N D E L Õ L A P

Meg ren de lem a HIVATALOS ÉRTESÍTÕ cí mû la pot ......... pél dányban, és kérem a kö vetkezõ címre kézbe -
síteni:

Meg ren de lõ ne ve: .....................................................................................................................................

cí me (vá ros/köz ség, irá nyí tó szám): .......................................................................................

ut ca, ház szám: ......................................................................................................................

Ügy in té zõ (te le fon szám): ...........................................................................................................................

2006. évi elõ fi ze té si díj fél év re 6678 Ft áfá val

egy év re 13 356 Ft áfá val

Szám lát ké rek a be fi ze tés hez.

Kér jük, a négy zet be tör té nõ X be je lö lés sel je lez ze az elõ fi ze tés idõ tar ta mát.

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

                      ............................................................................
                             cég szerû aláírás
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A jog al ko tás ról szó ló 1987. évi XI. tör vény ren del ke zik – töb bek kö zött – a Ma gyar Köz tár sa ság  Kormánya hi va ta los
lap já nak, a Ha tá ro za tok Tá rának meg je len te té sé rõl.
A Ha tá ro za tok Tá rát szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel, éven te mint egy
60 al ka lom mal je le nik meg.
A Ha tá ro za tok Tá ra a Kor mány nak azo kat a ha tá ro za ta it (két ez res) köz li, ame lyek nek köz zé té te lét a Kor mány el-
ren del te, to váb bá tar tal maz za a mi nisz ter el nök ha tá ro za ta it, a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt  vezetõ mi nisz ter ha tá ro za ta it,
va la mint a mi nisz té ri u mok, az or szá gos ha tás kö rû szer vek, az ön kor mány za tok köz le mé nye it, hir det mé nye it, kü-
lön fé le tá jé koz ta tó it, to váb bá azo kat a köz le mé nye ket stb., ame lye ket a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
en ge dé lyez.

A Ha tá ro za tok Tá ra meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó cí mén (Bu da pest VIII., So mogyi Béla u. 6.;
postacím: 1394 Bu dapest 62, Pf. 357) vagy a 318-6668 fax számán.
Éves elõ fizetési dí ja 2006. év re: 20 664 Ft áfá val.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó köz löny bolt já ban (1085 Bu da pest, Somogy i Bé la u. 6., te l./fax: 267-2780)
vagy a Közlöny Cent rumban (1072 Bu dapest, Rá kóczi út 30., bejárat a Do hány u. és Nyár u. sar kán, te l.: 321-5971,
fax: 321-5275).

MEGRENDELÕLAP
Meg ren de lem a

HATÁROZATOK TÁRA

címû lapot .................  példányban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...............................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ............................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...............................................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ..................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ........................................................................................................

2006. évi elõ fi ze té si díj egy év re: 20 664 Ft  áfá val.

fél év re: 10 332 Ft  áfá val.

Csek ket ké rek a be fi ze tés hez

Kér jük, a négy zet be tör té nõ X be je lö lés sel je lez ze az elõ fi ze tés idõ tar ta mát!

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele után,
8 napo n be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra át utal juk.

Kel te zés: .......................................................

                         ......................................................................
                               cég szerû aláírás
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A Mi nisz ter el nö ki Hi va tal és a Bel ügy mi nisz té ri um kö zös szer kesz té sé ben ha von ta meg je le nõ

ÖNKORMÁNYZATOK KÖZLÖNYE

az ön kor mány za tok szá má ra mû kö dé sük so rán hasz nos és nél kü löz he tet len tá jé ko zó dá si for rás.
A ki ad vány el sõ há rom ré sze az ön kor mány za to kat érin tõ, új on nan ki hir de tett jog sza bá lyo kat (tör-
vények, ren de le tek – ide ért ve az ön kor mány za ti ren de le te ket is –, al kot mány bí ró sá gi és egyéb
 határozatok) köz li. Ne gye dik fõ ré sze köz le mé nye ket, pá lyá za ti fel hí vá so kat és tá jé koz ta tá so kat (szak-
tár cák köz le mé nyei, az Ál la mi Szám ve võ szék aján lá sai, az ön kor mány za tok ál tal el nyer he tõ támoga-
tások pá lyá za ti fel té te lei, az ön kor mány za tok éves pénz ügyi be szá mo lói, ala pí tó ok ira tok stb.) tar tal-
maz.

Az Ön kor mány za tok Köz lö nye elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó
(1085 Bu da pest, So mogyi Bé la u. 6.) cí mén (pos tacím: 1394 Bu dapest 62. Pf. 357) vagy a 318-6668 fax -
szá mán.
2006. évi éves elõfizetés díja: 5040 Ft áfával; féléves elõ fizetés: 2620 Ft áfával.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó köz löny bolt já ban (1085 Bu da pest, So mogyi Bé la u. 6.,
tel./fax:  267-2780) vagy a Köz löny Cent rumban (1072 Bu dapest, Rá kóczi út 30., bejárat a Do hány u. és
Nyár u. sar kán, tel.: 321-5971, fax: 321-5275).

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük az Ön kor mány za tok Köz lö nye címû la pot .................  példányban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...........................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ........................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...........................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ...............................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: .....................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez-
vétele után, 8 na pon be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi
jel zõ szá má ra át utal juk.

Kel te zés: ………………………………………

                         ……………………………………………
                               cég szerû aláírás
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Az

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY

– az egész ség biz to sí tá si ága zat köz pon ti igaz ga tá si szer ve, az Or szá gos Egész ség biz to sí tá si Pénz tár
 hivatalos lap ja – az elõ fi ze tõi ér de ke ket sze m elõtt tart va, ked ve zõ áron kí ván ja az egész ség ügyi
 ágazatban ér de kel tek ren del ke zé sé re bo csá ta ni a jog sza bá lyok szö ve gét, va la mint a mun ká hoz szük sé -
ges ak tu á lis OEP-köz le mé nye ket, -fel hí vá so kat, -tá jé koz ta tó kat. La punk cím zett jei el sõ sor ban: az alap el lá -
tás ban részt ve võ há zi or vo sok; fek võ be teg-el lá tó és szak el lá tó in téz mé nyek; gyógy szert, gyó gyá sza ti se-
géd esz közt gyár tók, il let ve for gal ma zók; gyógy für dõk; ok ta tá si in téz mé nyek; tár sa da lom biz to sí tá si ki fi ze tõ-
he lyek, foglalkoz tatók; köny ve lõk; adó ta nács adók stb.

Az Egész ség biz to sí tá si Köz löny elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Közlöny kiadó
(1085 Bu da pest, So mogyi Bé la u. 6.) cí mén (pos tacím: 1394 Bu dapest 62. Pf. 357) vagy a 318-6668 fax -
szá mán.

2006. évi éves elõfizetési díj: 19 152 Ft áfá val, féléves elõ fizetés: 9576 Ft áfával.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük az Egész ség biz to sí tá si Köz löny címû la pot .................  példányban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...........................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ........................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...........................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ...............................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: .....................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez-
vétele után, 8 na pon be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi
jel zõ szá má ra át utal juk.

Kel te zés: ………………………………………

                         ……………………………………………

                               cég szerû aláírás
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