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 I. rész HATÁROZATOK

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány

2106/2008. (VIII. 15.) Korm.

határozata

a Kormányzati Negyed Projekttel kapcsolatos
elõkészítõ feladatok ráfordításaival  való

elszámolásról

A Kor mány

1. el fo gad ta a Kor mány za ti Ne gyed Pro jekt tel kap cso -
la tos elõ ké szí tõ fel ada tok rá for dí tá sa i val  való el szá mo lás -
ról  szóló tájékoztatót;

2. a vár ha tó for rás igény nagy sá gá ra te kin tet tel, a költ -
ség ve tés nyúj tot ta le he tõ sé gek kel össz hang ban egyet ért az -
zal, hogy a Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té ri -
um mû em lé ki re konst ruk ci ó ját azon nal le kell ál lí ta ni;

3. a 38/2008. (IV. 17.) OGY ha tá ro zat 2. pont já ban fog -
lalt tá jé koz ta tá si kö te le zett sé gé nek ele get téve el ren de li a
tárgy be li tá jé koz ta tó nak az Or szág gyû lés Költ ség ve té si,
pénz ügyi és szám ve võ szé ki bi zott sá gá hoz  való be ter jesz -
té sét.

A mi nisz ter el nök he lyett:

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

A Kormány

2107/2008. (VIII. 15.) Korm.

határozata

a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. által
a REORG Gazdasági és Pénzügyi Zártkörûen
Mûködõ Részvénytársaság részére nyújtandó
tulajdonosi kölcsön elõ ze tes jóváhagyásáról

A Kor mány a REORG cég cso port gaz da sá gi hely ze té -
nek sta bi li zá lá sa, an nak alap ján a ké sõbb vár ha tó ál la mi
be vé te lek biz to sí tá sa ér de ké ben, a Ma gyar Köz tár sa ság
2008. évi költ ség ve té sé rõl  szóló 2007. évi CLXIX. tör -
vény 7.  §-ának (2) be kez dé se alap ján hoz zá já rul ah hoz,
hogy a Ma gyar Nem ze ti Va gyon ke ze lõ Zrt. – a Nem ze ti
Va gyon gaz dál ko dá si Ta nács nak az ál la mi va gyon ról

 szóló 2007. évi CVI. tör vény 6.  § (2) be kez dés o) pont ja
sze rin ti dön té se ér tel mé ben – meg fe le lõ szer zõ dé ses biz to -
sí té kok mel lett 400 mil lió Ft össze gû, 2+1 év fu tam ide jû,
1 ha vi BUBOR+1,9% mér té kû, pi a ci ka ma to zá sú tu laj do -
no si köl csönt nyújt son a REORG Gaz da sá gi és Pénz ügyi
Zrt.-nek.

A mi nisz ter el nök he lyett:

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

A Kormány

2108/2008. (VIII. 15.) Korm.

határozata

a 2008. évi központi költségvetés általános
tartalékának elõirányzatából tör té nõ

fel hasz ná lás ról

A Kor mány

1. az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör -
vény (a továb biak ban: Áht.) 38.  § (1) be kez dé sé ben biz to -
sí tott jog kö ré ben el ren de li a 2008. évi köz pon ti költ ség ve -
tés ál ta lá nos tartaléka terhére

a) 1005 mil lió fo rint nak a XVI. Kör nye zet vé del mi és
Víz ügyi Mi nisz té ri um fejezethez,

b) 77,9 mil lió fo rint nak a XVIII. Kül ügy mi nisz té ri um
fe je zet hez történõ,
mel lék let sze rin ti át cso por to sí tá sát;

Fe le lõs: pénz ügy mi nisz ter
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
kül ügy mi nisz ter
Mi nisz ter el nö ki Hi va talt vezetõ miniszter

Ha tár idõ: az 1. a) pont ese té ben idõ ará nyo san
az 1. b) pont ese té ben azonnal

2. a Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri um ré szé -
re az 1. a) pont sze rint, Víz- és kör nye ze ti kár el há rí tás cél -
já ra át cso por to sí tott 1005 mil lió fo rint tal kap cso la to san az
Áht. 26.  § (4) be kez dé se ér tel mé ben el szá mo lá si, a meg -
ma ra dó rész te kin te té ben pe dig vissza té rí té si kö te le zett sé -
get ír elõ.

Fe le lõs: kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
pénz ügy mi nisz ter

Ha tár idõ: 2008. no vem ber 30.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kiss Pé ter s. k.,
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
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Mel lék let a 2108/2008. (VIII. 15.) Korm. ha tá ro zat hoz

X. Mi nisz ter el nök ség
XVI. Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri um
XVIII. Kül ügy 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: 2008.

Mil lió fo rint ban, egy tizedessel
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Ki emelt elõ irány zat ne ve

XVI. Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri um

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

        2 Ága za ti cél elõ irány za tok

256501 34  Víz- és kör nye ze ti kár el há rí tás

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 325,0

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 175,0

3 Do lo gi ki adá sok 505,0

XVIII. Kül ügy mi nisz té ri um

1 Kül ügy mi nisz té ri um

004107 1 Kül ügy mi nisz té ri um köz pon ti igaz ga tá sa

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 31,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 26,9

004118 2 Kül kép vi se le tek igaz ga tá sa

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés

1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 20,0

X. Mi nisz ter el nök ség

20 Tar ta lé kok

001414 1 Költ ség ve tés ál ta lá nos tar ta lé ka –1082,9

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
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Ki emelt elõ irány zat ne ve

XVI. Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri um

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

        2 Ága za ti cél elõ irány za tok

256501 34  Víz- és kör nye ze ti kár el há rí tás 1005,0

XVIII. Kül ügy mi nisz té ri um

1 Kül ügy mi nisz té ri um

004107 1 Kül ügy mi nisz té ri um köz pon ti igaz ga tá sa 57,9

004118 2 Kül kép vi se le tek igaz ga tá sa 20,0

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 KVVM 1005,0 750,0 255,0

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

Pénz ügy mi nisz té rium 2 pél dány   azon nal KüM 77,9 77,9

* 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

2109/2008. (VIII. 15.) Korm.

határozata

a Zsolnay cégcsoport állami tulajdonú
részesedéseinek térítésmentes önkormányzati

tulajdonba adásáról, valamint az állam vállalkozói
vagyonába tartozó egyes ingatlanok kincstári
vagyonkörbe történõ átcsoportosításáról  szóló

2289/2005. (XII. 22.) Korm. határozat módosításáról

A Kor mány – Pécs Me gyei Jogú Vá ros Ön kor mány za -
tá nak ké ré se alap ján – a Zsol nay Por ce lán ma nu fak tú ra Zrt. 
ha té ko nyabb mû kö dé se ér de ké ben:

1. a Zsol nay cég cso port ál la mi tu laj do nú ré sze se dé se i -
nek té rí tés men tes ön kor mány za ti tu laj don ba adá sá ról, va -
la mint az ál lam vál lal ko zói va gyo ná ba tar to zó egyes in gat -
la nok kincs tá ri va gyon kör be tör té nõ át cso por to sí tá sá ról
 szóló 2289/2005. (XII. 22.) Korm. ha tá ro zat mel lék le té -
nek 6.1.b) pont ját az aláb bi ak kal egé szí ti ki:

„Nem ter he li az Ön kor mány za tot a je len pont sze rin ti
be fi ze té si kö te le zett ség ak kor, ha a té rí tés men te sen át vett
rész vény cso ma go kat és/vagy üz let részt egy, a 100%-os tu -
laj do ná ban lévõ tár sa ság ba ap por tál ja, és a rész vény cso -
ma gok és/vagy üz let rész meg szer zõ je azo kat a 3 éves kö -
tött sé gi idõ le jár tá ig nem ide ge ní ti el, és a meg szer zõ tár -
saság ugyan ezen idõ kor lá tig az Ön kor mány zat 100%-os
tu laj do ná ban ma rad.”

2. fel hív ja a pénz ügy mi nisz tert, hogy in téz ked jék an -
nak ér de ké ben, hogy a Ma gyar Nem ze ti Va gyon ke ze lõ
Zrt. a Zsol nay cég cso port té rí tés men tes ön kor mány za ti tu -
laj don ba adá sa tár gyá ban szü le tett át adás-át vé te li meg ál -
la po dást a fen ti ek nek meg fele lõen mó do sít sa.

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

3. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te lét kö ve tõ na pon lép ha -
tály ba.

A mi nisz ter el nök he lyett:

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

A Kormány

2110/2008. (VIII. 15.) Korm.

határozata

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Moldovai
Köztársaság Kormánya között a gazdasági

együttmûködésrõl  szóló megállapodás szövegének
végleges megállapítására adott felhatalmazásról

A Kor mány

1. egyet ért a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Mol -
do vai Köz tár sa ság Kor má nya kö zött a gaz da sá gi együtt -

mû kö dés rõl  szóló meg ál la po dás (a továb biak ban: meg ál -
la po dás) be mu ta tott szö ve gé vel;

2. fel ha tal maz za a nem ze ti fej lesz té si és gaz da sá gi mi -
nisz tert vagy az ál ta la ki je lölt sze mélyt a meg ál la po dás
szö ve gé nek – a jó vá ha gyás fenn tar tá sá val tör té nõ – vég le -
ges meg ál la pí tá sá ra;

3. fel hív ja a kül ügy mi nisz tert, hogy a meg ál la po dás
szö ve gé nek vég le ges meg ál la pí tá sá hoz szük sé ges meg ha -
tal ma zá si okiratot adja ki;

4. jó vá hagy ja a meg ál la po dás ki hir de té sé rõl  szóló kor -
mány ren de let ter ve ze tét, és el ren de li a szer zõ dés vég le ges
szö ve gé nek meg ál la pí tá sát köve tõen an nak Ma gyar Köz -
löny ben tör té nõ ki hir de té sét.

A mi nisz ter el nök he lyett:

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

A Mi nisz ter el nök ha tá ro za tai

A Miniszterelnök

35/2008. (VIII. 15.) ME

határozata

az Egye te mes Pos ta egye sü let (UPU)
 XXIV. Kong resszu sán  való ma gyar rész vé tel rõl,

a kép vi se len dõ ma gyar ál lás pont ról
és a Kong resszu son mó do sí tan dó szer zõ dé sek

szö ve gé nek vég le ges meg ál la pí tá sá ra 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.  §-ának (1) és (2) be kez dé se
sze rin ti ha tás kö röm ben el jár va, a köz le ke dé si, hír köz lé si
és ener gia ügyi mi nisz ter és a kül ügy mi nisz ter elõ ter jesz -
tése alap ján

1. egyet ér tek az zal, hogy az Egye te mes Pos ta egye sü let
(UPU) Genf ben meg ren de zen dõ XXIV. Kong resszu sán a
Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nyát kép vi se lõ kül dött ség ve -
gyen részt;

2. fel ha tal ma zom a köz le ke dé si, hír köz lé si és ener gia -
ügyi mi nisz tert, hogy a kül dött ség tag ja it a kül ügy mi nisz -
ter rel egyet ér tés ben jelölje ki;

3. hoz zá já ru lok ah hoz, hogy a ma gyar de le gá ció a
tár gya lá so kon a mel lék let ben fog lalt man dá tum sze rint
jár jon el;

4. fel ha tal ma zom a köz le ke dé si, hír köz lé si és ener gia -
ügyi mi nisz tert vagy az ál ta la ki je lölt sze mélyt az Alap ok -
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mány, az Egye te mes Pos ta egyez mény és a Pos tai Pénz for -
gal mi Meg ál la po dás szö ve gé nek az Or szág gyû lés utó la -
gos meg erõ sí té se fenn tar tá sá val tör té nõ, va la mint az Ál ta -
lá nos Sza bály zat szö ve gé nek a Kor mány utó la gos jó vá ha -
gyá sa fenn tar tá sá val tör té nõ vég le ges meg ál la pí tá sá ra;

5. fel hí vom a kül ügy mi nisz tert, hogy a kül dött ség ré -
szé re a rész vé tel hez és az Alap ok mány, az Egye te mes Pos -
ta egyez mény, a Pos tai Pénz for gal mi Meg ál la po dás, va la -
mint az Ál ta lá nos Sza bály zat (a továb biak ban: szer zõ dé -
sek) szö ve gé nek vég le ges meg ál la pí tá sá hoz szükséges
meghatalmazási okiratot állítsa ki;

6. fel hí vom a köz le ke dé si, hír köz lé si és ener gia ügyi
mi nisz tert és a kül ügy mi nisz tert, hogy a szer zõ dé sek ki hir -
de té sé rõl  szóló jog sza bá lyok ter ve ze tét a szer zõ dé sek szö -
ve gé nek vég le ges meg ál la pí tá sát köve tõen haladéktalanul
terjesszék a Kormány elé.

A mi nisz ter el nök he lyett:

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

Melléklet
a 35/2008. (VIII. 15.) ME határozathoz

– Tá mo gat juk az UPU Na i ro bi Pos ta stra té gi át, an nak
cél fel ada ta it és re gi o ná lis pri o ri tá sa it. Tá mo gat juk to váb -
bá az UPU re form já ra vo nat ko zó kez de mé nye zé se ket és
határozati javaslatokat.

– Tá mo gat juk a fej lõ dõ or szá gok tá mo ga tá sá ra lét re ho -
zott Szol gál ta tás mi nõ ség-fej lesz té si Alap mû kö dé sét, te -
kin tet tel arra, hogy ha zánk is ebbe a ka te gó ri á ba ke rült be -
so ro lás ra. A ja vas lat alap ve tõ en a nem zet kö zi szol gál ta tás -
mi nõ ség fej lesz té sét cél zó pro jek tek hez az Alap ál tal nyúj -
tott pénz ügyi tá mo ga tás mi nél könnyebb el éré sé nek és
gyor sabb fel hasz ná lá sá nak biz to sí tá sát tûz te ki cé lul. Tá -

mo gat juk az Alap hoz kap cso ló dó 2009–2012-es prog ra -
mot.

– Tá mo gat juk az UPU ke re té ben tör té nõ nem zet kö zi
le vél for ga lom-el szá mo lás alap já ul szol gá ló vég díj-el szá -
mo lá si rend szer át ala kí tá sát, és egy új, egy sé ges, or szág -
spe ci fi kus és költ sé ge ken alapuló modell kialakítását.

– Tá mo gat juk a Pos ta for gal mi Ta nács (POC) azon tö -
rek vé sét, amely új biz ton sá gi szab vá nyok lét re ho zá sá ra,
il let ve azok fej lesz té sé re vo nat ko zik a nem zet kö zi szál lí tá -
si há ló zat ban.

– Egyet ér tünk az Igaz ga tá si Ta nács (CA) ál tal be nyúj -
tott ja vas lat tal, ami a pos tai szek tor sze re pé nek erõ sí té sét
irá nyoz za elõ az In for má ci ós társadalomban.

– Tá mo gat juk azt a tö rek vést, amely az elekt ro ni kus
pos tai szol gál ta tá sok mi nél szé le sebb tér nye ré sét kí ván ja
biztosítani.

– Tá mo gat juk az EMS Co o pe ra ti ve te vé keny sé gét, el -
sõ sor ban an nak ér de ké ben, hogy az ügy fél igé nyek mi nél
szé le sebb kör ben lefedhetõk legyenek.

– Tá mo gat juk a pos tai ügy fél kap cso la ti rend sze rek to -
váb bi fej lesz té sét. A fej lesz tés a POC ezi rá nyú prog ram ja
men tén  valósulhat meg, amely nek fõbb pont jai kö zött sze -
re pel az ügy fél-elé ge dett sé gi mé ré sek, pa nasz ke ze lés
menedzsment, interaktív ügyfélnapok.

– Egyet ér tünk a pos tai piac fej lesz té sé re irá nyu ló POC
ál tal ko or di nált tö rek vé sek kel. A ja vas lat sze rint kor mány -
za ti, nem ze ti pos tai szin ten is szük sé ges ke zel ni a fej lesz -
té si el kép ze lé se ket (kor mány za ti szin ten: meg fe le lõ üz le ti
kör nye zet ki ala kí tá sa, pi ac nö ve ke dé sé nek biz to sí tá sa;
pos tai szin ten: kor sze rû tech no ló gi ák, szol gál ta tá sok al -
kal ma zá sa, pi ac is me ret fej lesz tés, ügy fél kap cso la tok fej -
lesz té se).

– Tel jes mér ték ben egyet ér tünk a lé gi tár sa sá gok kal  való
együtt mû kö dés to vább fej lesz té sé vel (UPU-IATA), kü lö -
nös kép pen az elekt ro ni kus adat cse re te kin te té ben, amely a
légi úton szál lí tott kül de mé nyek szol gál ta tás mi nõ sé gi, il let -
ve biz ton sá gi elõ írásainak tel je sí té sét szol gál ja.

2008/38. szám HATÁROZATOK TÁRA 295



296 HATÁROZATOK TÁRA 2008/38. szám

ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

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 Köz löny Lap- és Könyv ki adó cí mén (Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la
u. 6.; pos tacím: 1394 Bu dapest 62, Pf: 357) vagy a 318-6668 fax számán.
Éves elõ fizetési dí ja 2008. év re: 26 460 Ft áfával.
Példányonként meg vásárolható a Bu dapest VII., Rá kóczi út 30. ( bejárat a Dohány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti
Köz löny Cent rum ban (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  kiadó 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.

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: ........................................................................................................

2008. évi elõ fi ze té si díj egy év re: 26 460 Ft  áfá val.

fél év re: 13 230 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 Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra
 átutaljuk.

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

                         ......................................................................
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A Mi nisz ter el nö ki Hi va tal és az Ön kor mány za ti és Területfejlesztési 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 rész e az ön kor mány za to kat érin tõ, új on nan ki hir de tett jog sza bá lyo kat (tör vények, rende-
letek – 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 Köz löny Lap- és Könyv ki adó (1085 Bu-
dapest, Somo gyi Bé la u. 6.) cí mén (pos tacím: 1394 Bu dapest 62., Pf. 357) vagy a 318-6669 fax számán.
2008. évi éves elõ fizetés dí ja: 6552 Ft áfával; féléves elõ fizetés: 3276 Ft áfával.

Példányonként meg vásárolható a Bu dapest VII., Rá kóczi út 30. ( bejárat a Dohány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti
Köz löny Cent rum ban (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
 kiadó 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
 internetcímen.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük az Ön kor mány za tok Köz lö nye 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: ........................................................................................................

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  napon be lül a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra
 átutaljuk.

Kel te zés: ………………………………………

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