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 I. rész HATÁROZATOK

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány

2108/2007. (VI. 15.) Korm.

határozata

az Állami Egészségügyi Központ
(Honvéd, Rendészeti és Vasútegészségügyi Központ)

létrehozásával összefüggésben egyes
kormányhatározatok módosításáról

1. A köz pon ti egész ség ügyi szol gál ta tó szer ve ze tek lét -
re ho zá sá ról  szóló 2009/2007. (I. 30.) Korm. ha tá ro zat
(a továb biak ban: Kh.) a kö vet ke zõ 1/A. pont tal egészül ki:

„1/A. az 1. pont sze rin ti át szer ve zés a MÁV Kór ház és
Köz pon ti Ren de lõ in té zet és a Bu dai MÁV Kór ház jog sza -
bály ban meg ha tá ro zott já ró be teg-szak el lá tá si te vé keny sé -
gé re nem ter jed ki, a já ró be teg-szak el lá tá si te vé keny sé ge -
ket a 2/c. pont sze rint a Vasútegészségügyi Szolgáltató
Kht. látja el;

Fe le lõs: gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter

Ha tár idõ: 2007. jú li us 1.”

2. A Kh. 2. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„2. az 1. pont sze rint érin tett in téz mé nyek át ala ku lá sá -
val össze füg gõ jog sza bá lyok mó do sí tá sát és ala pí tó ok ira -
tok ki adá sát olyan mó don kell elõkészíteni, hogy

a) a hon véd sé gi, ren dé sze ti ál lo mány ra vo nat ko zó, az
egész ség ügyi szak mai fel adat el lá tás hoz és a fog lal koz ta -
tás hoz fû zõ dõ spe ci á lis el lá tá si kö te le zett ség, il let ve ezen
ál lo mány egész ség ügyi el lá tá sa te kin te té ben fenn ál ló spe -
ci á lis elõ írások egységes szempontok szerint kerüljenek
átalakításra;

b) az át ala kí tás sal lét re ho zott in téz mé nyek lás sák el a
jog elõd in téz mé nyek ál tal el lá tott, il let ve jog sza bály ban
rög zí tett spe ci á lis fel ada to kat a c) pontban foglalt kivé -
tellel;

c) a vas utas el lá tot tak te kin te té ben a MÁV Kór ház és
Köz pon ti Ren de lõ in té zet és a Bu dai MÁV Kór ház kü lön
jog sza bá lyok ban meg ha tá ro zott egyes já ró be teg-szak el lá -
tá si fel ada tai ke rül je nek át a Va sút egé sz ség ügyi Kht.-hoz,
és a ko ráb bi funk ci o ná lis meg osz tás nak meg fele lõen a
fog lal ko zás-egész ség ügyi fel ada to kat továbbra is a Vasút -
egészségügyi Kht. végezze.

Fe le lõs: az érin tett in téz mé nyek fel ügye le tét el lá tó 
 mi nisz te rek
pénz ügy mi nisz ter

Ha tár idõ: 2007. jú ni us 30.”

3. Az Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont lét re ho zá sa ér de -
ké ben szük sé ges sé vált egyes fel ada tok ról  szóló
2058/2007. (III. 31.) Korm. ha tá ro zat (a továb biak ban: H.) 
9. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„9. Az ÁEK ál lo má nyá ba nem ke rü lõ sze mé lyek kel
kap cso la tos sze mély ügyi el já rá so kat azok az in téz mé nyek
foly tat ják le, ahol az érin tett sze mé lyek al kal ma zás ban áll -
nak. A lét szám csök ken té sek kel össze füg gõ, va la mint a
Kjt. 25/A.  §-a alap ján meg szün te tett jog vi szo nyok kal kap -
cso la tos sze mé lyi ki fi ze té se ket a Ma gyar Köz tár sa ság
2007. évi költ ség ve té sé rõl  szóló 2006. évi CXXVII. tör -
vény 4.  § (1) és (2) be kez dé se, va la mint a vég re haj tás ról
 szóló kor mány ren de le tek és a köz pon ti költ ség ve té si szer -
vek nél 2006–2007. év ben el ren delt szer ve ze ti és egyéb in -
téz ke dé sek kel össze füg gõ ki adá sok tá mo ga tá sá ról  szóló
2089/2007. (V. 23.) Korm. ha tá ro zat sze rint kell biztosí -
tani.

Fe le lõs: érin tett mi nisz te rek

Ha tár idõ: 2007. jú ni us 30.”

4. A H. a kö vet ke zõ 14. pont tal egé szül ki:

„14. A 13. pont ban fog lal tak tól el té rõ en a MÁV Kór ház
és Köz pon ti Ren de lõ in té zet és a Bu dai MÁV Kór ház jog -
sza bály ban meg ha tá ro zott já ró be teg-szak el lá tá si fel ada tai, 
va la mint a mind ezek el lá tá sá hoz kap cso ló dó mun kál ta tói
jo gok te kin te té ben az ÁEK-ba in teg rált szer ve ze tek jog -
utód ja a Va sút egé sz ség ügyi Kht.

Fe le lõs: érin tett mi nisz te rek

Ha tár idõ: 2007. jú ni us 30.”

5. Az 1. és 4. pont sze rin ti jog utód lás sal kap cso lat ban a
Kor mány egyet ért az zal, hogy a jog sza bály ban meg ha tá ro -
zott szak el lá tá si te vé keny sé gek hez szük sé ges va gyon ke ze lé -
sé re – az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény 
108.  § (1) be kez dé sé nek c) pont ja alap ján – a Va sút egé sz ség -
ügyi Kht.-val a Kincs tá ri Va gyo ni Igaz ga tó ság a vagyon -
kezelési szer zõ dést kös se meg, mi vel a va gyon ke ze lés be
adás köz ér dek bõl tör té nik.

Fe le lõs: gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
pénz ügy mi nisz ter

Ha tár idõ: 2007. jú ni us 30.

6. Az 1. és 4. pont sze rin ti jog utód lás sal kap cso lat ban a
Kor mány egyet ért az zal, hogy a jog sza bály ban meg ha tá ro -
zott já ró be teg-szak el lá tá si ka pa ci tá sok ra a Va sút egé sz ség -
ügyi Kht.-val az Or szá gos Egész ség biz to sí tá si Pénz tár a
 finanszírozási szer zõ dést kös se meg.

Fe le lõs: egész ség ügyi mi nisz ter

Ha tár idõ: 2007. jú ni us 30.

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

2109/2007. (VI. 15.) Korm.

határozata

a NATO Légiszállítást Kezelõ Szervezet (NAMO)
létrehozásáról és a stratégiai légiszállítási képességgel

kapcsolatos kormányzati döntésekrõl

A Kor mány egyet ért

1. a NATO Lé gi szál lí tást Ke ze lõ Szer ve zet (NATO
Air lift Ma na ge ment Or ga ni sa ti on – NAMO) lét re ho zá sá -
val; fel ha tal maz za a hon vé del mi mi nisz tert, hogy az er rõl
 szóló tár gya lá so kon ezt tá mo gas sa és fel ha tal maz za a kül -
ügy mi nisz tert, hogy az Észak-at lan ti Ta nács ban az er rõl
 szóló dön tés so rán a Ma gyar Köz tár sa ság kép vi se lõ je
ilyen ér te lem ben fog lal jon ál lást;

Fe le lõs: hon vé del mi mi nisz ter
kül ügy mi nisz ter

2. az zal, hogy a Ma gyar Hon véd ség hasz ná la tá ra az eb -
ben együtt mû kö dõ ál la mok kal kö zö sen C-17 tí pu sú ka to -
nai szál lí tó-re pü lõ gé pek, va la mint a gé pek mû köd te té sé -
hez szük sé ges egyéb esz kö zök, szol gál ta tá sok (Fo re ign
Mi li ta ry Sa les, FMS) ke rül je nek be szer zés re a BOEING
vál la lat tól és az Ame ri kai Egye sült Ál la mok tól; fel ha tal -
maz za a hon vé del mi mi nisz tert az érin tett mi nisz te rek kel
együtt mû kö dés ben a vé tel re vo nat ko zó szer zõ dés elõ ké -
szí té sé re;

Fe le lõs: hon vé del mi mi nisz ter
kül ügy mi nisz ter
gaz da sá gi és köz le ke dé si miniszter

3. az zal, hogy a Ma gyar Ál lam tu laj do ná ban és a HM
va gyon ke ze lé sé ben lévõ pá pai re pü lõ tér fel aján lás ra ke -
rül jön a szál lí tó-re pü lõ gé pek te le pü lé si bá zi sa ként és a re -
pü lõ gé pe ket üze mel te tõ, ki szol gá ló sze mély zet ál lo má -
soz ta tá sá ra, va la mint fel ha tal maz za a hon vé del mi mi nisz -
tert, hogy az erre vo nat ko zó fel aján lást te gye meg;

Fe le lõs: hon vé del mi mi nisz ter

4. az zal, hogy a szál lí tó-re pü lõ gé pek nek Ma gyar or szá -
gon a ma gyar ka to nai lég ügyi ha tó sá gi fel ada to kat el lá tó
lé gi köz le ke dé si ha tó ság ál tal tör té nõ nyil ván tar tás ba vé te -
lé nek le he tõ sé ge fel aján lás ra ke rül jön az zal a fel té tel lel,
hogy a ma gyar nyil ván tar tás ba vé tel csak a pá pai re pü lõ -
tér nek a szál lí tó-re pü lõ gé pek te le pü lé si bá zi sa ként való
hasz ná la ta mel lett le het sé ges; fel ha tal maz za a hon vé del mi 
mi nisz tert a fel aján lás vég le ges meg té te lé re az zal, hogy a
részt ve võ or szá gok kö zös fe le lõs ség vál la lá sát és a fel ség -
jel sze rin ti or szág fe le lõs ség vál la lá sá nak mér té két a meg -
ál la po dás ban rög zí te ni kell;

Fe le lõs: hon vé del mi mi nisz ter
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter

5. az zal, hogy a szál lí tó-re pü lõ gé pek be szer zé sé re
for dí tan dó össze get a köz pon ti költ ség ve tés Hon vé del -
mi Mi nisz té ri um fe je ze té ben ter vez zék, az FMS költ sé -
ge i nek vo nat ko zá sá ban leg ko ráb ban 2008-tól a LOA
(Let ter of Of fer and Ac cep tan ce) alá írá sá tól ma xi má li -
san 49 hó nap ra ve tí tett, LOA+ ak tu á lis hó nap ban fi ze -
ten dõ költ ség rész re le bon tott fi nan szí ro zá si konst ruk ci -
ó ban, a re pü lõ gé pek költ sé gé nek vo nat ko zá sá ban leg -
ko ráb ban 2008-tól vagy 2009-tõl vá lasz tott egy össze gû
(upf ront) konst ruk ci ó ban.

Fe le lõs: hon vé del mi mi nisz ter
Ha tár idõ: fo lya ma tos

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

A Kormány

2110/2007. (VI. 15.) Korm.

határozata

a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal
szervezetének és eljárási rendjének

felülvizsgálata elõírásáról

A Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal (a továb biak -
ban: Hi va tal) mû kö dé se ha té kony sá gá nak biz to sí tá sa ér -
de ké ben, va la mint az el lá tan dó fel ada ta i nak bõ vü lé sé re te -
kin tet tel a Kor mány a kö vet ke zõ ha tá ro za tot hoz za:

1. Az egy sé ges élel mi szer-biz ton sá gi szer ve zet lét re -
ho zá sá ról  szóló 2243/2006. (XII. 23.) Korm. ha tá ro zat
1. pont já nak a)–c), va la mint e)–f) al pont ja, to váb bá
4. pont já nak vég re haj tá sa so rán az Ál la mi Nép egész ség -
ügyi és Tisz ti or vo si Szol gá lat, az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si
Hi va tal és az Or szá gos Élel mi szer-biz ton sá gi és Táp lál ko -
zás tu do má nyi In té zet fel ada ta i nak át adá sá val összefüg -
gõen lét szám, költ ség ve té si for rás és esz köz ál lo mány át -
adást, to váb bá a Hi va tal mû kö dé sé be és szer ve ze té be tör -
té nõ in teg rá lá sát kell meg va ló sí ta ni.

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

Ha tár idõ: 2007. szep tem ber 30.

2. A Hi va tal szer ve ze ti fel épí té sét, to váb bá el já rá si
rend jét és jog or vos la ti rend sze rét az élel mi szer lánc el len -
õr zé sét vég zõ szer ve zet a Hi va tal ha té kony mû kö dé se ér -
de ké ben, va la mint a jog or vos la ti rend szer te kin te té ben fe -
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lül kell vizs gál ni, és elõ ter jesz tést kell ké szí te ni a szük sé -
ges jog sza bály-mó do sí tá sok ról, va la mint a Hi va tal szer ve -
ze ti és mû kö dé si sza bály za tát en nek meg fele lõen mó do sí -
ta ni kell.

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

Ha tár idõ: 2007. de cem ber 31.

3. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba.

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

A Kormány

2111/2007. (VI. 15.) Korm.

határozata

a Hortobágyi Halgazdasági Rt. helyzetérõl
és átalakításáról  szóló

2156/2001. (VI. 20.) Korm. határozat
hatályon kívül helyezésérõl

1. A Hor to bá gyi Hal gaz da sá gi Rt. hely ze té rõl és át ala -
kí tá sá ról  szóló 2156/2001. (VI. 20.) Korm. ha tá ro zat e ha -
tá ro zat köz zé té te le napján hatályát veszti.

2. E ha tá ro zat a köz zé té tele nap ján lép ha tály ba.

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

A Kormány

2112/2007. (VI. 15.) Korm.

határozata

egyes költségvetési szervek
átalakulásával összefüggõ feladatokról

A Kor mány

1. el ha tá roz za an nak komp lex vizs gá la tát, hogy a köz -
szol gál ta tást vég zõ költ ség ve té si szer vek mely tí pu sai ese-

té ben és mely fel té te lek ese tén in do kolt – a vég zett fel adat
jel le gét, a te vé keny ség ha té kony sá gát, az ál la mi (ön kor -
mány za ti) fel adat el lát ás ki szá mít ha tó és biz ton sá gos el lá -
tá sát is szem elõtt tart va – az ál la mi (ön kor mány za ti) tu laj -
do nú non pro fit gaz da sá gi tár sa ság gá tör té nõ át ala ku lás le -
he tõ sé gé nek biz to sí tá sa;

Fe le lõs: pénz ügy mi nisz ter
Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
igaz ság ügyi és ren dé sze ti miniszter

Ha tár idõ: a vizs gá lat ered mé nyé rõl ké szült je len tés
 Kor mány elé ter jesz té sé re:
 2007. június 30.

2. el ren de li, hogy az 1. pont sze rin ti vizs gá lat ered mé -
nye alap ján ke rül je nek ki dol go zás ra az át ala ku lás jogi elõ -
fel té te lei, és en nek figye lembe véte lével ké szül jön elõ ter -
jesz tés az át ala ku lás sza bá lyo zá sá ra vo nat ko zó an.

Fe le lõs: igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
pénz ügy mi nisz ter
Mi nisz ter el nö ki Hi va talt vezetõ miniszter

Ha tár idõ: 2007. szep tem ber 30.

Gyur csány Fe renc s. k.,

mi nisz ter el nök

A Kormány

2113/2007. (VI. 15.) Korm.

határozata

az államháztartás hatékony mûködését elõsegítõ
szervezeti átalakításokról

és az azokat megalapozó intézkedésekrõl  szóló
2118/2006. (VI. 30.) Korm. határozat

 módosításáról

1. Az ál lam ház tar tás ha té kony mû kö dé sét elõ se gí tõ
szer ve ze ti át ala kí tá sok ról és az azo kat meg ala po zó in téz -
ke dé sek rõl  szóló 2118/2006. (VI. 30.) Korm. ha tá ro zat
1. szá mú mel lék le te Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si
Mi nisz té ri um fe je ze té nek 2. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:
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„2. Költ ség ve té si szerv gaz da sá gi tár sa ság gá szer ve zé se vagy
át adá sa (egyen ként)

FVM Ál la mi
Mé nes gaz da ság

Non pro fit gt.-vé
szer ve zé se

2007. jú -
li us 1.”

FVM FVM Szõ lé sze ti 
és Bo rá sza ti
Ku ta tó in té zet
(Ba da csony to maj)

Át adás fel sõ ok ta tá si
in téz mény ré szé re.

FVM FVM Szõ lé sze ti 
és Bo rá sza ti
Ku ta tó in té zet
(Kecs ke mét)

Át adás fel sõ ok ta tá si
in téz mény ré szé re.

FVM FVM Szõ lé sze ti 
és Bo rá sza ti
Ku ta tó in té zet (Eger)

Át adás fel sõ ok ta tá si
in téz mény ré szé re.

FVM FVM Szõ lé sze ti 
és Bo rá sza ti
Ku ta tó in té zet (Pécs)

Át adás fel sõ ok ta tá si
in téz mény ré szé re.

2. A szõ lé sze ti és bo rá sza ti ku ta tó in té ze tek át adá sá val
össze füg gés ben elõ ter jesz tést kell ké szí te ni a Kor mány ré -
szé re az át adás sal össze füg gõ fel ada tok el vég zé sé rõl, így
kü lö nö sen az in téz mé nyek meg szün te té sé nek, az adós ság
ren de zé sé nek mód já ról, az át adá si fo lya mat ban az Ok ta tá -
si és Kul tu rá lis Minisztérium szerepérõl, a létszám- és
forrásgazdálkodásról.

Fe le lõs: föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si 
 mi nisz ter
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
érin tett fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek

Ha tár idõ: 2007. jú li us 31.

3. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba.

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

A Mi nisz ter el nök ha tá ro za tai

A Miniszterelnök

28/2007. (VI. 15.) ME

határozata

a Magyar Köztársaság és az Európai Unió egyes
tagállamai, illetve a Schengeni Egyezmény más részes

államai között a vízumkiadás és a konzuli munka
egyéb területein történõ együttmûködésrõl  szóló
képviseleti megállapodások 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, az igaz ság ügyi és ren dé sze ti 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 és az Eu ró pai Unió 
egyes tag ál la mai, il let ve a Schen ge ni Egyez mény más ré -
szes ál la mai kö zött a ví zum ki adás és a kon zu li mun ka
egyéb te rü le te in tör té nõ együtt mû kö dés rõl  szóló kép vi se -
le ti meg ál la po dá sok lét re ho zá sá val;

2. fel ha tal ma zom a kül ügy mi nisz tert, hogy – az igaz -
ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter rel egyet ér tés ben – a tár -
gya lá so kon részt ve võ ma gyar kül dött ség pa ra fá lás ra is
fel jo go sí tott ve ze tõ jét és tag ja it ki je löl je;

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

4. fel hí vom a kül ügy mi nisz ter és az igaz ság ügyi és ren -
dé sze ti mi nisz tert, hogy a szer zõ dé sek lét re ho zá sát köve -
tõen a szer zõ dé sek 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 za tok ter ve ze tét ter -
jesszék a Kor mány elé.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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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.
2007. évi éves elõfizetési díja: 15 372 Ft áfával.
A HIVATALOS ÉRTESÍTÕ egyes számai megvásá-
rolhatók 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.

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): ...........................................................................................................................

2007. évi elõfizetési díj fél évre 7 686 Ft áfával

egy évre 15 372 Ft áfával

Számlát kérek a befizetéshez.

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

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

............................................................................
cégszerû aláírás
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Szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével.
A szerkesztésért felelõs: Gilyán György, a Miniszterelnöki Hivatal államtitkára. Budapest V., Kossuth tér 1–3.
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó. Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., www.mhk.hu. Telefon: 266-9290.

Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadónál,
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a FÁMA Rt. közremûködésével. Telefon: 266-6567.
Információ: tel.: 317-9999, 266-9290/245, 357 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), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
2007. évi éves elõfizetési díj: 22 932 Ft áfával. Egy példány ára: 420 Ft áfával.
A kiadó az elõfizetési díj évközbeni változtatásának jogát fenntartja.

HU ISSN 1217—3533

07.2026 – Nyomja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató.


