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Ára: 420,– Ft
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 I. rész HATÁROZATOK

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány

2154/2007. (VIII. 23.) Korm.

határozata

a Miniszterelnöki Hivatalban, a minisztériumokban,
az igazgatási és az igazgatás jellegû tevékenységet

ellátó központi költségvetési szerveknél
foglalkoztatottak létszámáról  szóló

2117/2006. (VI. 30.) Korm. határozat és az igazgatási
és igazgatás jellegû tevékenységet ellátó központi

költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról
 szóló 2131/2006. (VII. 26.) Korm. határozat

módosításáról

1. A Kor mány a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal ban, a mi nisz -
té ri u mok ban, az igaz ga tá si és az igaz ga tás jel le gû te vé -

keny sé get el lá tó köz pon ti költ ség ve té si szer vek nél fog lal -
koz ta tot tak lét szá má ról  szóló 2117/2006. (VI. 30.) Korm.
ha tá ro zat igaz ga tá si és igaz ga tás jel le gû szer vek 2006. évi
lét szá mát meg ál la pí tó 2. szá mú mel lék le tét az aláb bi ak
sze rint mó do sít ja:

a) a Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Miniszté -
rium 10 927 fõ lét szá ma he lyé be 10 181 fõ lép,

b) a táb lá zat 10. so rá nak „Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga -
tá si In téz mé nyek” meg ne ve zé se „Me zõ gaz da sá gi és Szak -
igaz ga tá si Hi va tal” meg ne ve zés re mó do sul, ez zel egy ide -
jû leg a táb lá zat 11. és 14. sora ha tá lyát vesz ti,

c) az igaz ga tá si és igaz ga tás jel le gû szer vek össze sí tett
63 465 fõs lét szá ma he lyé be 62 719 fõ lép.

2. Az igaz ga tá si és igaz ga tá si jel le gû te vé keny sé get el -
lá tó köz pon ti költ ség ve té si szer vek nél fog lal koz ta tot tak
lét szá má ról  szóló 2131/2006. (VII. 26.) Korm. ha tá ro zat
mel lék le té ben a „XII. Föld mû ve lés ügyi és Vidékfejlesz -
tési Mi nisz té ri um” fe je zet he lyé be a kö vet ke zõ szö veg rész 
lép:
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,,XII. Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té ri um 10 181

Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal 4 777

Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal Köz pont ja 1 009

Ba ra nya Me gyei Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal 205

Bács-Kis kun Me gyei Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal 269

Bé kés Me gyei Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal 224

Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal 229

Csong rád Me gyei Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal 205

Fej ér Me gyei Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal 189

Fõ vá ro si és Pest Me gyei Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal 354

Gyõr-Mo son-Sop ron Me gyei Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal 169

Haj dú-Bi har Me gyei Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal 270

He ves Me gyei Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal 163

Jász-Nagy kun-Szol nok Me gyei Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal 177

Ko má rom-Esz ter gom Me gyei Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal 107

Nóg rád Me gyei Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal 97

So mogy Me gyei Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal 194

Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal 227

Tol na Me gyei Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tási Hi va tal 135

Vas Me gyei Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal 178
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Veszp rém Me gyei Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal 208

Za la Me gyei Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal 168

Nem ze ti Föld alap ke ze lõ Szer ve zet 140

Föld hi va ta lok, Föld mé ré si és Táv ér zé ke lé si In té zet 4 059

Föld mé ré si és Táv ér zé ke lé si In té zet 189

Bács-Kis kun Me gyei Föld hi va tal 270

Ba ra nya Me gyei Föld hi va tal 153

Bé kés Me gyei Föld hi va tal 172

Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Föld hi va tal 270

Csong rád Me gyei Föld hi va tal 174

Fej ér Me gyei Föld hi va tal 173

Fõ vá ro si Föld hi va tal 433

Gyõr-Mo son-Sop ron Me gyei Föld hi va tal 158

Haj dú-Bi har Me gyei Föld hi va tal 206

He ves Me gyei Föld hi va tal 123

Jász-Nagy kun-Szol nok Me gyei Föld hi va tal 168

Ko má rom-Esz ter gom Me gyei Föld hi va tal 111

Nóg rád Me gyei Föld hi va tal 100

Pest Me gyei Föld hi va tal 448

So mogy Me gyei Föld hi va tal 155

Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Föld hi va tal 240

Tol na Me gyei Föld hi va tal 102

Vas Me gyei Föld hi va tal 113

Veszp rém Me gyei Föld hi va tal 161

Za la Me gyei Föld hi va tal 140

Ál la mi Mé nes gaz da ság 53

Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Hivatal 1 152”

3. Az igaz ga tá si és igaz ga tá si jel le gû te vé keny sé get el lá tó köz pon ti költ ség ve té si szer vek nél fog lal koz ta tot tak lét szá -
má ról  szóló 2131/2006. (VII. 26.) Korm. ha tá ro zat mel lék le té ben az igaz ga tá si és igaz ga tá si jel le gû szer vek össze sí tett
63 048 fõ lét szá ma he lyé be 62 302 fõ lép.

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

Bu da pest, 2007. au gusz tus 1.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Dr. Ve res Já nos s. k.,
pénz ügy mi nisz ter
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A Kormány

2155/2007. (VIII. 23.) Korm.

határozata

a 2007. évi központi költségvetés általános tartalékának felhasználásáról

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 el ren de li a 2007. évi köz pon ti költ ség ve tés ál ta lá nos tar ta lé ka ter hé re 6202,0 mil lió fo rint mel lék let sze rin ti át cso -
por to sí tá sát.

Fe le lõs: pénz ügy mi nisz ter
érin tett fe je ze tek fel ügye le tét el lá tó szer vek ve ze tõi

Ha tár idõ: azon nal

Bu da pest, 2007. au gusz tus 15.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter

Mel lék let a 2155/2007. (VIII. 23.) Korm. ha tá ro zat hoz

X. Mi nisz ter el nök ség
XII. Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té ri um
XIV. Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té ri um     
Fe je zet szá ma és meg ne ve zé se

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELÕIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*
a Kor mány ha tás kö ré ben

Költ ség ve té si év: 2007.

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

X. Mi nisz ter el nök ség

9 Fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok

2  Cél elõ irány za tok

240801 7 Nem ze ti és ki emelt ün ne pek, egyéb ren dez vé nyek, ese mé nyek
tá mo ga tá sa

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 300,0

XII. Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té ri um

10 Fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok

5 Nem ze ti tá mo ga tá sok

2 Költ ség ve tés bõl mû kö dõ tá mo ga tá sok

265978 6 Nem ze ti ag rár kár eny hí tés

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si cé lú tá mo ga tá sok, ki adá -
sok

5 000,0

XIV. Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té ri um
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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

003737 5 Bün te tés-vég re haj tás

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 742,0

20 Fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok

1 Ága za ti cél fel ada tok

025595 1 A fog va tar tot ta kat fog lal koz ta tó gaz dál ko dó szer ve ze tek tá mo -
ga tá sa

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si cé lú tá mog tá sok, ki adá -
sok

160,0

X. Mi nisz ter el nök ség

20         Tar ta lé kok

001414 1 Költ ség ve tés ál ta lá nos tar ta léka –6 202,0

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

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

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

X. Mi nisz ter el nök ség

9 Fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok

2  Cél elõ irány za tok

240801 7 Nem ze ti és ki emelt ün ne pek, egyéb ren dez vé nyek, ese mé nyek
tá mo ga tá sa

300,0

XII. Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té ri um

10 Fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok

5 Nem ze ti tá mo ga tá sok

2 Költ ség ve tés bõl mû kö dõ tá mo ga tá sok

265978 6 Nem ze ti ag rár kár eny hí tés 5 000,0

XIV. Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té ri um

003737 5 Bün te tés-vég re haj tás 742,0

20 Fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok

1 Ága za ti cél fel ada tok

025595 1 A fog va tar tot ta kat fog lal koz ta tó gaz dál ko dó szer ve ze tek tá mo -
ga tá sa

160,0

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 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

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 6 202,0 6 202,0

* 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

2156/2007. (VIII. 23.) Korm.

határozata

a 2006 tavaszán kialakult rendkívüli árvíz,
valamint a 2006. év elsõ hónapjaiban bekövetkezett
jelentõs belvíz  miatt keletkezett károk enyhítésével

összefüggésben keletkezett támogatási 
többletigények kielégítésérõl

A Kor mány

1. tu do má sul ve szi, hogy a 2006 ta va szán ki ala kult
rend kí vü li ár víz, va la mint a 2006 elsõ hó nap ja i ban be kö -
vet ke zett je len tõs bel víz  miatt ke let ke zett ká rok eny hí té sé -
vel össze füg gés ben a hely re ál lí tott, új já épí tett, vá sá rolt in -
gat lan ra be jegy zett jel zá log jog, il let ve el ide ge ní té si és ter -
he lé si ti la lom tör lé sé vel kap cso la tos fel ada tok ról  szóló
2078/2007. (V. 9.) Korm. ha tá ro zat (a továb biak ban: Kh.)
3. pont já nak a) al pont ja alap ján az Ön kor mány za ti és Te -
rü let fej lesz té si Mi nisz té ri um meg ke res te az érin tett me -
gyei új já épí té si bi zott sá go kat, ame lyek – az érin tett ön kor -
mány za tok meg ke re sé sét köve tõen – nyi lat koz tak a 2007.
ja nu ár 10-éig meg kül dött tá mo ga tá si több let igé nyek jog -
sze rû sé gé rõl. E vizs gá lat ered mé nye alap ján 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
2007. évi köz pon ti költ ség ve tés ál ta lá nos tar ta lé ká ból el -
ren de li a mel lék let sze rint 82,7 mil lió fo rint át cso por to sí tá -
sát a „IX. He lyi ön kor mány za tok tá mo ga tá sai fe je zet
13. A 2006 ta va szán ki ala kult rend kí vü li ár víz, va la mint a
2006. év elsõ hó nap ja i ban be kö vet ke zett je len tõs bel víz
 miatt ke let ke zett ká rok eny hí té sé vel össze füg gés ben ke -
let ke zett tá mo ga tá si több let igé nyek ki elé gí té se” el ne ve zé -
sû, a 2. pont ban meg ha tá ro zott cím re;

Fe le lõs: pénz ügy mi nisz ter
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si miniszter

Ha tár idõ: azon nal

2. az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör -
vény 20.  §-ának (6) be kez dé se, va la mint a Ma gyar Köz tár -

sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl  szóló 2006. évi CXXVII.
tör vény (a továb biak ban: költ ség ve té si tör vény)
51.  §-ának (3) be kez dé se alap ján a költ ség ve té si tör vény
1. szá mú mel lék le té nek IX. He lyi ön kor mány za tok tá mo -
ga tá sai fe je ze té nek cím rend jét a 13. „A 2006 ta va szán ki -
ala kult rend kí vü li ár víz, va la mint a 2006. év elsõ hó nap ja i -
ban be kö vet ke zett je len tõs bel víz  miatt ke let ke zett ká rok
eny hí té sé vel össze füg gés ben ke let ke zett tá mo ga tá si több -
let igé nyek ki elé gí té se” cím mel ki egé szí ti;

Fe le lõs: pénz ügy mi nisz ter
Ha tár idõ: azon nal

3. tu do má sul ve szi, hogy a Kh. 3. pont já nak b) al pont ja
alap ján el vég zett vizs gá lat sze rin ti tá mo ga tás össze ge
1 086 796 430 fo rint;

4. el ren de li a 3. pont ban meg ha tá ro zott ke ret összeg ter -
ve zé sét a 2008. évi költ ség ve té si tör vény ben a Ma gyar or -
szág fo lyó in 2006 ta va szán ki ala kult rend kí vü li ár víz, va -
la mint az or szág egyes te rü le te in ezen év elsõ hó nap ja i ban
be kö vet ke zett je len tõs bel víz  miatt ke let ke zett ká rok eny -
hí té sé rõl  szóló 155/2006. (VII. 26.) Korm. ren de let
3.  §-ának (9) be kez dé sé ben elõ írt jel zá log jog, va la mint el -
ide ge ní té si és ter he lé si ti la lom  miatt igény be nem vett tá -
mo ga tás fe de ze té nek meg te rem té se ér de ké ben.

Fe le lõs: pénz ügy mi nisz ter
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si miniszter

Ha tár idõ: azon nal

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

Bu da pest, 2007. au gusz tus 15.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
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Mel lék let a 2156/2007. (VIII. 23.) Korm. ha tá ro zat hoz

X. Mi nisz ter el nök ség
IX. He lyi ön kor mány za tok tá mo ga tá sai 
Fe je zet szá ma és meg ne ve zé se

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELÕIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*
a Kor mány ha tás kö ré ben

Költ ség ve té si év: 2007.

Millió fo rint ban, egy tizedessel

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

IX. He lyi  ön kor mány za tok tá mo ga tá sai

276745 13 A 2006 ta va szán ki ala kult rend kí vü li ár víz, va la mint a 2006. év el sõ hó nap ja i -
ban be kö vet ke zett je len tõs bel víz mi att ke let ke zett ká rok eny hí té sé vel össze -
füg gés ben ke let ke zett tá mo ga tá si több let igé nyek ki elé gí té se

82,7 

X. Mi nisz ter el nök ség  

20      Tar ta lé kok  

001414 1 Költ ség ve tés ál ta lá nos tar ta lé ka –82,7

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

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 82,7 82,7 

* 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.
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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, el nö ke Gi lyán György.
A szer kesz té sért fe le lõs: dr. Tor dai Csa ba. Bu da pest V., Kos suth tér 1–3.
Ki ad ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó. Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., www.mhk.hu. Te le fon: 266-9290.

Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nál,
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., 1394 Bu da pest 62. Pf. 357, vagy fa xon 318-6668.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó a FÁMA Rt. köz re mû kö dé sé vel. Te le fon: 266-6567.
In for má ció: te l.: 317-9999, 266-9290/245, 357 mel lék.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. (be já rat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny
 Centrumban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), il let ve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.
2007. évi éves elõ fi ze té si díj: 22 932 Ft áfá val. Egy pél dány ára: 420 Ft áfá val.
A ki adó az elõ fi ze té si díj év köz be ni vál toz ta tá sá nak jo gát fenn tart ja.

HU ISSN 1217—3533

07.2743 – Nyom ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó La jos mi zsei Nyom dá ja. Fe le lõs ve ze tõ: Bur ján Nor bert igaz ga tó.


