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I. Utasítások

A honvédelmi miniszter 42/2014. (VI. 20.) HM utasítása  
a nemzeti rendezvények kidolgozásával és megvalósításával összefüggő szervezeti korszerűsítés 
egyes feladatairól

A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011.  évi 
CXIII.  törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján a 
következő utasítást adom ki.

1. Általános rendelkezések

1. §  Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra (a továbbiakban: HM), a honvédelemért felelős miniszter 
(a  továbbiakban: miniszter) közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetekre, a miniszter közvetlen irányítása alá 
tartozó központi hivatalokra, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatra, valamint a Magyar Honvédség (a továbbiakban: 
MH) katonai szervezeteire (a továbbiakban együtt: honvédelmi szervezetek) terjed ki.

2. Szervezési feladatok

2. §  A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 78. §-ában meghatározott 
nemzeti rendezvények koncepciójának kidolgozásával és megvalósításával kapcsolatos feladatok végrehajtására 
a HM társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár (a továbbiakban: HM TKHÁT) közvetlen irányítása alatt, 
új HM szervezetként 2014. június 17-ei hatállyal létrehozásra kerül a HM Nemzeti Rendezvényszervező Hivatal 
(a továbbiakban: HM NRH).

3. § (1) A szervezési tevékenység:
a) kezdete: az utasítás hatálybalépését követő nap,
b) befejezése: 2014. december 15.

 (2) A HM NRH új szervezeti rend szerinti működésének kezdőnapja: 2014. június 17.

3. Működési alapokmányok előkészítése

4. §  Az újonnan megalakításra kerülő HM NRH – a megalakításért felelős vezető javaslata alapján összeállított – alapító 
okiratának előkészítése során a honvédelmi szervezetek alapításáról, tevékenységéről és szabályzatairól szóló 
80/2011. (VII. 29.) HM utasítás 6/A. §-át a következő eltérésekkel kell alkalmazni:
a) a HM NRH alapító okiratára vonatkozó javaslat kidolgozása és a javaslat HM Tervezési és Koordinációs Főosztály 

(a továbbiakban: HM TKF) részére történő megküldése az utasítás hatálybalépését követő második napig,
b) a HM NRH alapító okirat-tervezetének véleményeztetése, pontosítása és jóváhagyásra történő felterjesztése az 

utasítás hatálybalépését követő ötödik napig.

5. §  A HM NRH – HM TKHÁT javaslata alapján összeállított – munkaköri jegyzékének előkészítése során a munkaköri 
jegyzékekről, az állománytáblákról és a létszámgazdálkodásról szóló 13/2014. (II. 14.) HM utasítás 12. § (1) bekezdését 
a következő eltérésekkel kell alkalmazni:
a) a HM NRH munkaköri jegyzékére vonatkozó javaslat összeállítása és megküldése a HM TKF részére az utasítás 

hatálybalépését követő második napig,
b) a HM NRH munkaköri jegyzék-tervezetének egyeztetése, véglegesítése és jóváhagyásra történő felterjesztése 

az utasítás hatálybalépését követő ötödik napig.
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6. § (1) A HM NRH feladatai átadás-átvételének előkészítése, koordinálása és végrehajtása érdekében a HM közigazgatási 
államtitkár (a továbbiakban: HM KÁT) a HM TKHÁT vezetésével munkacsoportot hoz létre. 

 (2) A feladatátadásban érintett fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló kormány-előterjesztést a HM 
Gazdasági Tervezési és Szabályozási Főosztály állítja össze.

4. Záró rendelkezések

7. § (1) Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba és rendelkezéseit 2014. június 17-től kell alkalmazni.
 (2) Az utasításban meghatározott feladatok végrehajtását a Honvéd Vezérkar szervezeti korrekciójával és a Magyar 

Honvédség kiképzési és doktrinális feladatokat ellátó központi szervezetének megalakításával összefüggő feladatok 
végrehajtásáról szóló 11/2014. (HK 4.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedés (a továbbiakban: Intézkedés1) és a nemzeti 
rendezvények kidolgozásával és megvalósításával összefüggő szervezeti korszerűsítéssel kapcsolatos egyes feladatok 
végrehajtásáról szóló HM KÁT–HVKF együttes intézkedés (a továbbiakban: Intézkedés2) szabályozza. Az Intézkedés1 
módosításának és az Intézkedés2 tervezetét a HM TKF főosztályvezetője az utasítás hatálybalépését követő kilencedik 
napig készíti elő.

8. § (1) Az utasításban meghatározott feladatokkal összhangban az illetékes szakmai szervek és szervezetek vezetői 
2014. július 19-ig felülvizsgálják az utasítás szerinti feladatátadásokhoz kapcsolódó egyéb szakfeladatokra vonatkozó 
szabályozókat.

 (2) Az utasítás végrehajtásával összefüggő feladatok átadása következtében szükségessé váló jogszabály-, és közjogi 
szervezetszabályozó eszköz-módosítások tervezeteit az azok kidolgozásáért felelős honvédelmi szervezetek készítik 
elő és küldik meg a HM Jogi Főosztály részére.

9. §  A Honvéd Vezérkar szervezeti korrekciójával és a Magyar Honvédség kiképzési és doktrinális feladatokat ellátó 
központi szervezetének megalakításával összefüggő feladatokról szóló 8/2014. (II. 12.) HM utasítás (a továbbiakban: 
Utasítás1) 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdésben meghatározott létszámkereten belül a HM kabinetfőnök (a továbbiakban: HM KF) 
közvetlen irányítása alá tartozó személyi állomány együttes létszáma legfeljebb 27 fő. A HM parlamenti államtitkár 
(a továbbiakban: HM PÁT) közvetlen irányítása alá tartozó személyi állomány együttes létszáma legfeljebb 4 fő. A HM 
közigazgatási államtitkár (a továbbiakban: HM KÁT) közvetlen irányítása alá tartozó személyi állomány együttes 
létszáma legfeljebb 164 fő. A HM védelempolitikáért és védelmi tervezésért felelős helyettes államtitkár közvetlen 
irányítása alá tartozó személyi állomány együttes létszáma legfeljebb 53 fő. A HM védelemgazdaságért felelős 
helyettes államtitkár közvetlen irányítása alá tartozó személyi állomány együttes létszáma legfeljebb 43 fő. A HM 
társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár (a továbbiakban: HM TKHÁT) közvetlen irányítása alá tartozó 
személyi állomány együttes létszáma legfeljebb 25 fő. A Honvéd Vezérkar főnöke (a továbbiakban: HVKF) közvetlen 
irányítása alá tartozó személyi állomány együttes létszáma legfeljebb 194 fő.”

10. §  Az Utasítás1 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A HM Miniszteri Kabinet feladatrendszere kiegészül a Parlamenti Iroda feladataival, feladatrendszeréből kikerül 
a Honvédelmi Kötelék Programiroda, és a Tartalomszolgáltató Osztály feladatrendszere racionalizálásra kerül, 
megnevezése Média Osztályra változik.”

11. §  Az Utasítás1 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A HM parlamenti államtitkár közvetlen irányítása alá tartozó HM Társadalmi Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti 
Főosztály létszáma módosul, feladatrendszere kiegészül a Honvédelmi Kötelék Programiroda feladataival, és a HM 
TKHÁT közvetlen irányítása alá kerül.”

12. §  Az Utasítás1 3. §-a a következő (5)–(7) bekezdésekkel egészül ki:
„(5) A HM Parlamenti Államtitkári Titkárság feladatrendszere racionalizálásra kerül, létszáma csökken, szervezetéből 
kikerül a Parlamenti Iroda.
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(6) A HM jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár feladatrendszere beépül a HM KÁT feladatrendszerébe, 
a HM Jogi Főosztály és a HM Igazgatási és Jogi Képviseleti Főosztály – feladatrendszerük és létszámuk módosításával 
egyidejűleg – a HM KÁT közvetlen irányítása alá kerül.
(7) A HM TKHÁT vezetői tevékenységét a közvetlen alárendeltségébe tartozó személyi állomány biztosítja.”

13. §  Az Utasítás1 7. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A HM nemzeti rendezvények kidolgozásával és megvalósításával összefüggő szervezeti korszerűsítés egyes 
feladatairól szóló HM utasítással módosított új szervezeti rend szerinti működésének kezdőnapja: 2014. június 17.”

14. §  Az Utasítás1
a) 2. § (1) bekezdésében a „491” szövegrész helyébe az „511”,
b) 9. § (3) bekezdésében az „– a 4. § (6) bekezdésével” szövegrész helyébe az „– a 3. §-ával, a 4. § (6) bekezdésével”
szöveg lép.

15. §  Ez az utasítás 2014. december 31-én hatályát veszti.

  Dr. Hende Csaba s. k.,
  honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter 43/2014. (VI. 20.) HM utasítása  
a szolgálati beosztások rendszeresítésével kapcsolatos szabályokról szóló 47/2013. (VIII. 23.) HM utasítás 
módosításáról

A honvédelemről és a  Magyar Honvédségről, valamint a  különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011.  évi 
CXIII.  törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2.  § (5)  bekezdése alapján 
a következő utasítást adom ki:

1. § (1) A  szolgálati beosztások rendszeresítésével kapcsolatos szabályokról szóló 47/2013. (VIII. 23.) HM utasítás 
(a továbbiakban: Utasítás) 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

 (2) Az Utasítás 3. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

2. §  Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba és rendelkezéseit 2014. június 17-től kell alkalmazni.

  Dr. Hende Csaba s. k.,
  honvédelmi miniszter
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1. melléklet a 43/2014. (VI. 20.) HM utasításhoz

 1. Az Utasítás 2. melléklet C) pont II. táblázat 7. és 8. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„

7. alezredes

kiemelt tábori lelkész 
(Budapest);
kiemelt tábori lelkész 
(Debrecen);
kiemelt tábori lelkész 
(Kaposvár);
kiemelt tábori lelkész 
(Veszprém);
kiemelt főtiszt (püspöki titkár)

8. őrnagy

tábori lelkész (Budapest);
tábori lelkész (Debrecen);
tábori lelkész 
(Hódmezővásárhely);
tábori lelkész (Kecskemét);
tábori lelkész (Pápa);
tábori lelkész (Szentendre);
tábori lelkész (Szolnok);
tábori lelkész (Tata)

”
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2. melléklet a 43/2014. (VI. 20.) HM utasításhoz

 1. Az Utasítás 3. melléklet A) pont 1. pont I. táblázat 4. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„

4. vezérőrnagy

MH ÖHP:
légierő haderőnem főnöke (pkh.) (V) (K);
szárazföldi haderőnem főnöke (pkh.) (V) (K);
törzsfőnök (V) (K);
MH KKH (Brüsszel):
katonai képviselő (V) (K);
MH KDK:
vezető főtanácsadó főnök (V) (K)

”

 2. Az Utasítás 3. melléklet A) pont 1. pont II. táblázat 7. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„

7. alezredes

MH KKH:
kiemelt gazdálkodási főtiszt;
kiemelt partnerségi és tervező főtiszt;
kiemelt EU hadműveleti és koncepciófejlesztési 
főtiszt;
kiemelt EU képességfejlesztési főtiszt;
kiemelt hadműveleti és kiképzési főtiszt;
kiemelt hírszerző főtiszt;
kiemelt légierő és légvédelmi főtiszt;
kiemelt logisztikai és szabványügyi főtiszt;
MH KDK:
kiemelt főtiszt (MH főtestnevelő);
MH LK:
kiemelt főmérnök főtiszt

”
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 3. Az Utasítás 3. melléklet A) pont 2. pont I. táblázat 9. és 10. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„

9. százados

alközpontparancsnok (V);
állomásparancsnok (V);
alosztályparancsnok (V);
beosztott tiszt (alov.h.) (V);
beosztott tiszt (főnökh.) (V);
beosztott tiszt (kp.pk.h.) (V);
beosztott tiszt (rlg.vez.h.) (V);
csoportparancsnok (szdpk.h.) (V);
csoportparancsnok (V);
ellenőr tiszt (rlg.vez.h.) (V);
felügyeletparancsnok (V);
központparancsnok (V);
műhelyparancsnok (V);
műhelyparancsnok (szdpk.h.) (V);
részlegparancsnok (V);
századparancsnok (V);
ütegparancsnok (V);
váltásparancsnok (V);
Dandár vezető szervek:
részlegvezető-helyettes (V);
Beosztott zászlóalj:
részlegvezető-helyettes (V) – csak a felderítő, 
a műszaki, a harcoló és a harctámogató 
zászlóaljaknál;
MH 5. B.I. l.dd.:
nevelő tiszt (rlg.vez.h.) (V)

informatikai tiszt (rlg.vez.h.) (V);
jogász tiszt (rlg.vez.h.) (V);
karmesterhelyettes (V);
környezetvédelmi tiszt (alov.h.) (V);
munkavédelmi tiszt (alov.h.) (V);
tűvédelmi tiszt (alov.h.) (V);
pénzügyi referens tiszt (vez.h.) (V);
Katonai igazgatási terület:
beosztott tiszt (rlg.vez.h.) (V);
MH 5. K.GY. l.dd.:
Informatikai Központ:
központparancsnok (V);
MH 5. B.I. l.dd.:
belső ellenőr tiszt (alov.h.) (V);
MH 59. SZD RB:
információvédelmi tiszt (rlg.vez.h.) (V);
mérnök tiszt (pkh.) (V);
Ejtőernyős kiszolgáló csoport:
csoportparancsnok (V);
MH 86. SZHB:
protokoll tiszt (alov.h.);
MH BHD:
informatikai tiszt (alkp.pk.h.) (V);
informatikai tiszt (kp.pk.h.) (V);
munkavédelmi tiszt (alov.h.) (V);
rendszer tervező-szervező tiszt (rlg.
vez.h.);
rendszermérnök (kp.pk.h.) (V);
rendszermérnök (pkh.) (V);
rendszermérnök (rlg.vez.h.) (V);
tervező tiszt (rlg.vez.h.) (V);
testnevelő tiszt (rlg.vez.h.) (V);
Koronaőr Csoport:
csoportparancsnok (V);
Palotaőr Csoport:
csoportparancsnok (V);
MH AA:
kiképző tiszt (alov.h.) (V);
testnevelő tiszt (rlg.vez.h.) (V)
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10. főhadnagy

beosztott tiszt (csop.pk.h.) (V);
beosztott tiszt (csop.pk.h.) (V) (P);
csoportparancsnok (V);
csoportparancsnok (V) (P);
csoportparancsnok-helyettes (V);
csoportparancsnok-helyettes (V) (P);
szakaszparancsnok (szdpk.h.) (V);
századparancsnok-helyettes (V);
ütegparancsnok-helyettes (V);
MH 5. B.I. l.dd.:
bázisparancsnok (V) (P);
beosztott tiszt (pkh.) (V);
beosztott tiszt (kp.pk.h.) (V) (P);
központparancsnok (V);
MH 59. SZD RB:
műhelyparancsnok (V) (P);
MH 86. SZHB:
szakaszparancsnok (pkh.) (V);
üzemeltető mérnök (pkh.) (V);
MH BHD:
alközpontparancsnok-helyettes (V) (P);
beosztott tiszt (alkp.pk.h.) (V);
beosztott tiszt (rlg.pk.h.) (V);
beosztott tiszt (rlg.vez.h.) (V);
beosztott tiszt (rlg.vez.h.) (V) (P);
rendszerbiztonsági tiszt (alkp.pk.h.) (V);
Informatikai Alközpont:
informatikai tiszt (rlg.vez.h.) (V) (P);
Központ, alközpont beosztott részlegek:
részlegvezető (V) (P);
részlegvezető (alkp.pk.h.) (V)

MH 5. B.I. l.dd., Elektronikai Harcszázad:
szakaszparancsnok (szdpk.h.) (V);
MH 59. SZD RB:
üzemeltető mérnök (pkh.) (V);
üzemeltető mérnök (szdpk.h.) (V);
Tűzoltó szakasz:
szakaszparancsnok (szdpk.h.) (V);
MH 86. SZHB:
üzemeltető mérnök (pkh.) (V);
Speciális ejtőernyős kiképző csoport:
csoportparancsnok-helyettes (V);
Vegyivédelmi szakasz:
szakaszparancsnok (szdpk.h.) (V);
MH BHD:
rendszerbiztonsági tiszt (alkp.pk.h.) (V)

”
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 4. Az Utasítás 3. melléklet A) pont 2. pont III. táblázat 5. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„

5. főtörzsőrmester

állomásparancsnok;
beosztott altiszt;
diszpécser altiszt;
étkezdevezető altiszt;
felderítő-adatértékelő altiszt;
járatfogadó altiszt;
harcjárműparancsnok;
harckocsiparancsnok;
központ beosztott altiszt;
központparancsnok;
laboratóriumvezető altiszt;
lövegparancsnok;
mestertechnikus altiszt;
rajparancsnok;
rendész altiszt;
szakasz altiszt;
vezetésipont parancsnok;
Elektronikai Harcszázad:
állomásparancsnok;
HUMINT:
részlegparancsnok;
MH 59. SZD RB:
híradó ügyeletes altiszt;
ügyeletes altiszt;
MH BHD:
mestertechnikus altiszt;
rendész altiszt

adattáros altiszt;
ejtőernyős altiszt;
észlelő altiszt;
főtechnikus altiszt;
gépkocsivezető altiszt – I/VII. és 
magasabb beosztású vezetők 
gépkocsivezetője;
kiképző altiszt;
kutató-mentő altiszt;
mechanikus altiszt;
mesteroperátor altiszt;
pénzügyi altiszt;
raktárvezető altiszt;
repülésbejelentő altiszt;
repülést kiszolgáló altiszt;
segélyhelyparancsnok;
technikus altiszt;
tűzoltó rajparancsnok;
tűzszerész altiszt;
ügykezelő-gépíró altiszt;
zenész altiszt;
századok:
személyügyi altiszt;
MH 5. B. I. l.dd.:
Értékelő-elemző központ:
beosztott altiszt;
MH BHD:
baleseti helyszínelő altiszt;
mentő gépkocsivezető altiszt;
NATO futár altiszt;
NATO futárkísérő altiszt;
tervező-szervező altiszt;
Honvéd Koronaőrség:
koronaőr altiszt;
MH AA:
kezelő altiszt

”
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 5. Az Utasítás 3. melléklet A) pont 2. pont III. táblázat 8. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„

8. szakaszvezető

állomás ügyeletes;
ápoló;
bemérő;
csapatpostás;
ellátó;
ellenőr;
esztergályos;
felderítő;
felszolgáló;
fényképész;
forgalomszabályzó;
futárkísérő;
gépkezelő;
gépkocsivezető;
géppuska irányzó;
gépszerelő;
hajtogató;
harcjárműirányzó;
harcjárművezető;
harckocsivezető;
hevederező;
irányzó;
írnok-rajzoló;
írnok-raktáros;
kezelő;
kidolgozó;
kiképzendő;
komendáns;
kötöző;
kútkezelő;
laboráns;
lőszeres;
lövész;
megfigyelő;
mentesítő;
mesterlövész;
mélységi felderítő;
mozigépész;
műszaki mentő;
műszerész;
nyilvántartó;
nyomdász;
őr;
őrkutya kiképző;
őrkutya vezető;
palotaőr;
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pénztáros;
raktáros;
rendész;
szakács;
szakmunkás;
szerelő;
targoncavezető;
távbeszélő;
távírász;
töltőkút ügyeletes;
tűzmegfigyelő;
tűzoltó;
tűzszerész;
utász;
üzemeltető;
vegyi-sugárfelderítő;
vontatóvezető

”

 6. Az Utasítás 3. melléklet A) pont 3. pont I. táblázat 10. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„

10. főhadnagy

beosztott tiszt (csop.pk.h.) (V);
beosztott tiszt (csop.pk.h.) (V) (P);
csoportparancsnok (V);
csoportparancsnok (V) (P);
csoportparancsnok-helyettes (V);
csoportparancsnok-helyettes (V) (P);
központparancsnok (V) (P);
részlegvezető-helyettes (V);
részlegvezető-helyettes (V) (P);
szakaszparancsnok (szdpk.h.) (V);
szakaszparancsnok (V) (P);
századparancsnok-helyettes (V);
ütegparancsnok-helyettes (V);
MH 43. hír. és vt.e.:
alközpontparancsnok-helyettes (V);
felügyeletparancsnok-helyettes (V);
részlegvezető (V) (P);
üzemeltető mérnök (alkp.pk.h.) (V);
MH LVIK:
beosztott tiszt (pkh.) (V);
részlegparancsnok (V);
MH 54. RE:
üzemeltető mérnök (pkh.) (V);
MH KKK:
csoportparancsnok (rlg.vez.h.) (V);
MH ARB:
üzemeltető mérnök (rlg.vez.h.) (V)

MH 43. hír. és vt.e.:
üzemeltető mérnök (alkp.pk.h.) (V);
MH 54. RE:
üzemeltető mérnök (pkh.) (V)

”
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 7. Az Utasítás 3. melléklet A) pont 3. pont II. táblázat 8. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„

8. őrnagy

belső ellenőr főtiszt;
főtechnológus főtiszt;
meteorológus főtiszt;
pénzügyi referens főtiszt;
térképész főtiszt;
MH HKNYP:
Toborzó és Érdekvédelmi Osztály:
koordinációs főtiszt

”

 8. Az Utasítás 3. melléklet A) pont 3. pont III. táblázat 6. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„

6. törzsőrmester

állomásparancsnok;
állomásparancsnok (P);
állomásparancsnok-helyettes;
állomásparancsnok-helyettes (P);
beosztott altiszt (P);
étkezdevezető altiszt;
feldolgozó altiszt (P);
főkezelő altiszt (P);
főszakács altiszt (P);
főszakács (rajpk.h.) (P);
főszerelő altiszt (P);
gépkocsivezető altiszt (P);
harcjárművezető altiszt (P);
harcjárműirányzó altiszt (P);
harckocsiparancsnok;
irányzó altiszt (P);
központparancsnok;
központparancsnok (P);
rajparancsnok-helyettes (P);
rajparancsnok;
raktáros altiszt (P);
részlegparancsnok (P);
technikus altiszt (P);
MH 43. hír. és vt.e.:
alcsoportparancsnok-helyettes (P);
főtechnikus altiszt;
MH KKK:
őrparancsnok;
őrparancsnok-helyettes (P);
MH LVIK:
útvonalkövető altiszt (TKM) (P);
MH ARB:
raktáros altiszt (P)

”
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 9. Az Utasítás 3. melléklet A) pont 3. pont III. táblázat 8. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„

8. szakaszvezető

aknász;
aknakutató;
anyagmozgató;
bemérő;
búvár;
csapatpostás;
diszpécser;
ellátó;
felderítő;
felszolgáló;
forgalomszabályzó;
főgépész;
gépész;
gépkezelő;
gépkocsivezető;
gépparancsnok;
géppuska irányzó;
harcjárműirányzó;
harcjárművezető;
harckocsivezető;
hídépítő;
irányzó;
írnok-rajzoló;
írnok-raktáros;
kezelő;
komendáns;
kormányos;
kútkezelő;
légvédelmi lövész;
lövész;
mesterlövész;
motorcsónak vezető;
munkabúvár;
műszaki mentő;
műszerész;
nyilvántartó;
őr;
rajzoló;
raktáros;
RHP kezelő;
sugáradag ellenőrző;
szakács;
szakmunkás;
szerelő;
targoncavezető;
távbeszélő;
távírász;
tűzoltó;
tűzszerész;
vegyi-sugárfelderítő;
vontatóvezető;
zártelepítő

”
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 10. Az Utasítás 3. melléklet B) pont 1. pont I. táblázat 6. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„

6. ezredes

hivatalvezető (pkh.) (V);
igazságügyi szakértő osztályvezető főorvos (V);
intézetvezető főorvos (V);
intézetvezető főorvos (MH főszakorvos) (V);
intézetvezető főorvos (MH repülő főszakorvos) (V);
intézetvezető főorvos (MH tiszti főorvos) (V);
intézetvezető főmérnök (V);
osztályvezető (MH főszakorvos) (V);
osztályvezető főorvos (MH főbelgyógyász) (V);
osztályvezető főorvos (MH fősebész) (V);
osztályvezető főorvos (MH főszakorvos) (V);
osztályvezető főorvos (MH repülő főszakorvos) (V);
parancsnok gazdasági helyettes (V);
rendelőintézet igazgató (V);
rendelővezető főorvos (MH főszakorvos) (V);
Gazdasági Igazgatóság:
igazgatóhelyettes (V);
Rehabilitációs Intézetek:
részlegvezető főorvos (MH főszakorvos) (V);
Tervezési és Szervezési Osztály:
osztályvezető (V);
Személyügyi és Munkaügyi Osztály:
osztályvezető (V);
Védelem-egészségügyi Stratégiai Tervező és 
Szervező Osztály:
osztályvezető (V);
Csapategészségügyi és Gyógyító Osztály:
osztályvezető (V);
Hadműveleti és Kiképzési Osztály:
osztályvezető (V);
Egészségügyi Szervezési Osztály:
osztályvezető (V)

”

 11. Az Utasítás 3. melléklet B) pont 1. pont III. táblázat 3. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„

3. törzszászlós

beosztott zászlós;
nyilvántartó zászlós;
raktárvezető zászlós;
szakápoló zászlós;
vezető asszisztens zászlós;
vezető ápoló zászlós;
vezető főműtős zászlós;
vezető szakápoló zászlós;
vezető szakasszisztens zászlós;
vezető szülész zászlós;
vezető ügykezelő zászlós
Ügyviteli Részlegek:
részlegvezető zászlós

beosztott zászlós;
dokumentumkezelő zászlós;
főtechnikus zászlós;
kidolgozó zászlós;
pénzügyi referens zászlós;
segítő zászlós;
szakápoló zászlós;
szakasszisztens zászlós;
szülész zászlós;
ügykezelő zászlós;
vezető asszisztens zászlós

”
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 12. Az Utasítás 3. melléklet B) pont 1. pont III. táblázat 5. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„

5. főtörzsőrmester

beosztott altiszt;
mentő gépkocsivezető altiszt;
szakasszisztens altiszt;
szakápoló altiszt;
technikus altiszt

adminisztrátor altiszt;
anyagkezelő altiszt;
ápoló altiszt;
asszisztens altiszt;
boncmester altiszt;
diszpécser altiszt;
egészségügyi statisztikus altiszt;
étkezdevezető altiszt;
fertőtlenítő altiszt;
gázmester altiszt;
gépkocsivezető altiszt;
gyógymasszőr altiszt;
laboráns altiszt;
laborasszisztens altiszt;
műtős altiszt;
pénztáros altiszt;
szakasszisztens altiszt;
számviteli altiszt;
szülész altiszt;
technikus altiszt;
ügykezelő altiszt;
ügykezelő-gépíró altiszt;
üzemeltető technikus altiszt

”

 13. Az Utasítás 3. melléklet B) pont 2. pont I. táblázat 8. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„

8. őrnagy

központparancsnok-helyettes (V);
szakorvos (főnökh.) (V);
részlegvezető (pkh.) (V);
MH PBRT:
egészségügyi központparancsnok (V);
MH 12. ALRE:
vezető orvos (kp.pk.h.) (V);
MH 1. HTHE:
részlegvezető (kp.pk.h.) (V)

szakpszichológus (kp.pk.h.) (V);
Dandár beosztott zászlóaljak és önálló 
zászlóalj Egészségügyi Központok:
központparancsnok (V);
Foglalkozás Egészségügyi Részleg:
részlegvezető főtiszt (V)

”
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A legfőbb ügyész 10/2014. (VI. 20.) LÜ utasítása  
az ügyészség szervezetéről és működéséről szóló 12/2012. (VI. 8.) LÜ utasítás, valamint az ügyészségek 
illetékességi területéről szóló 21/2011. (XII. 20.) LÜ utasítás módosításáról

Az ügyészségről szóló 2011. évi CLXIII. törvény 8.  §-ának (3)  bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a  következő utasítást 
adom ki:

1. §  Az ügyészség szervezetéről és működéséről szóló 12/2012. (VI. 8.) LÜ utasítás (a továbbiakban: SZMSZ) 12. §-ának 
(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A Központi Igazgatási és Minősített Adatot Kezelő Iroda látja el az Informatikai Főosztály kivételével a Legfőbb 
Ügyészségen az igazgatási ügyekben és a minősített adatok esetében az iratkezelési feladatokat.”

2. §  Az SZMSZ 13. §-ának (2)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A Főosztály szervezeti tagozódása:
a) Jogi Osztály,
b) Statisztikai Osztály
ba) Vádképviseleti Statisztikai Csoport,
bb) Elemző Csoport,
c) Beszerzési és Gazdálkodási Osztály
ca) Beszerzési Csoport,
cb) Gazdálkodási Csoport,
cc) Műszaki Csoport,
d) Alkalmazásfejlesztő Osztály
da) Fejlesztési Csoport,
e) Infrastruktúra- és Szolgáltatás-üzemeltető Osztály
ea) Központi Rendszer-felügyeleti Csoport,
eb) Legfőbb Ügyészségi Rendszer-felügyeleti Csoport,
ec) Területi Rendszer-felügyeleti Csoport,
ed) Szolgáltatás-üzemeltető Csoport.
(3) A Főosztályon Informatikai Minősített Adat- és Ügykezelő Iroda működik.”

3. §  Az SZMSZ 43. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A járási ügyészség szervezeti egységeként a székhelyén kívül, de az illetékességi területéhez tartozó településen 
kirendeltség működhet.”

4. §  Az ügyészségek illetékességi területéről szóló 21/2011. (XII. 20.) LÜ utasítás 4.  §-ának (2)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(2) A  Kaposvári Járási Ügyészség illetékessége a  Barcsi Járásbíróság, a  Veszprémi Járási Ügyészség illetékessége 
a Zirci Járásbíróság illetékességi területére is kiterjed.”

5. § (1) Ez az utasítás – a (2) bekezdésben írt kivétellel – 2014. július 1-jén lép hatályba.
 (2) Az 1. § 2015. január 1-jén lép hatályba.
 (3) Hatályát veszti az SZMSZ 1. melléklet II. része 15. pontjában a „Barcsi Járási Ügyészség,” szövegrész.

  Dr. Polt Péter s. k.,
  legfőbb ügyész
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Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 7/2014. (VI. 20.) OBH utasítása  
az ügyek ésszerű időn belül való elbírálásának biztosítása érdekében az eljáró bíróság kijelöléséről szóló 
szabályzatról szóló 27/2012. (XII. 29.) OBH utasítás hatályon kívül helyezéséről

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23.  § (4)  bekezdés d)  pontjában meghatározott jogkörömben, a  bíróságok 
szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 76.  § (1)  bekezdés b)  pontjában foglaltakra tekintettel, központi 
igazgatási feladatkörömben eljárva, az alábbi utasítást adom ki:

1. §  Az ügyek ésszerű időn belül való elbírálásának biztosítása érdekében az eljáró bíróság kijelöléséről szóló szabályzatról 
szóló 27/2012. (XII. 29.) OBH utasítás hatályát veszti.

2. §  Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Dr. Handó Tünde s. k.,
  elnök
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IV. Egyéb közlemények

A belügyminiszter közleménye a szakmai vizsgaelnöki névjegyzékről

A belügyminiszter az Országos szakértői, az Országos vizsgáztatási, az Országos szakmai szakértői és az Országos 
szakmai vizsgaelnöki névjegyzékről, valamint a szakértői tevékenységről szóló 31/2004. (XI. 13.) OM rendelet 
előírásai alapján kiegészíti azon személyek körét, illetve meghosszabbítja jogosultságukat, akik nevelési-oktatási 
intézményekben, oktatási vállalkozásnál eseti felkérésre, a szakmai vizsgán vizsgabizottság elnöki feladatokat 
láthatnak el az Országos Képzési Jegyzékben, a BM szakmai felügyelete alá tartozó szakképesítések tekintetében.

Jelmagyarázat – szakképesítések (szakképesítések, szakképesítés-elágazások, szakképesítés-ráépülések) felsorolása:

Ssz. Rövidítés Szakképesítés Megjegyzés

1. BSZ Biztonságszervező Szakképesítés

2. BVF Büntetés-végrehajtási felügyelő Szakképesítés

3. Büntetés-végrehajtási őr Részszakképesítés

4. Büntetés-végrehajtási segédfelügyelő Részszakképesítés

5. Büntetés-végrehajtási főfelügyelő Szakképesítés-ráépülés

6. Büntetés-végrehajtási igazgatási főfelügyelő Szakképesítés-ráépülés

7. BVEF Büntetés-végrehajtási egészségügyi főfelügyelő Szakképesítés-ráépülés

8. BVGF Büntetés-végrehajtási gazdálkodási főfelügyelő Szakképesítés-ráépülés

9. EVR Elektronikus vagyonvédelmi rendszerszerelő Szakképesítés

10. ÉME Építési műszaki ellenőr Szakképesítés

11. FE Felvonóellenőr Szakképesítés

12. KV Katasztrófavédelmi előadó Szakképesítés

13. Katasztrófavédelmi főelőadó Szakképesítés-ráépülés

14. Katasztrófavédelmi szakelőadó Szakképesítés

15. Katasztrófavédelmi referens Szakképesítés-ráépülés

16. KS Kéményseprő Szakképesítés

17. KF Közterület-felügyelő Szakképesítés

18. MNY Magánnyomozó Szakképesítés

19. MVSZ Mechanikus vagyonvédelmi szerelő Szakképesítés

20. MÜ Migrációs ügyintéző Szakképesítés

21. ME Mozgólépcső ellenőr Szakképesítés

22. RSZR Rendészeti szervező (rendőrség)

23. – bűnügyi Szakmairány

24. – közlekedési és közrendvédelmi Szakmairány

25. – határrendészeti Szakmairány

26. RSZK Rendészeti szervező (katasztrófavédelem)

27. – katasztrófavédelmi szervező Szakmairány

28. – tűzvédelmi szervező Szakmairány

29. – iparbiztonsági szervező Szakmairány

30. RSZBV Rendészeti szervező (büntetés-végrehajtás)

31. – büntetés-végrehajtási szervező Szakmairány
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Ssz. Rövidítés Szakképesítés Megjegyzés

32. RT Rendőr tiszthelyettes (a szakmairány megjelölésével) Szakképesítés

33. Őr-járőrtárs Részszakképesítés

34. Csapatszolgálati járőr Részszakképesítés

35. Járőr Részszakképesítés

36. RTR Baleseti helyszínelő Szakképesítés-ráépülés

37. Bűnügyi technikus Szakképesítés-ráépülés

38. Fő határrendész Szakképesítés-ráépülés

39. Körzeti megbízott Szakképesítés-ráépülés

40. Rendőr zászlós Szakképesítés-ráépülés

41. RTK Kutyavezető-rendőr Szakképesítés-ráépülés

42. RTO Okmányvizsgáló Szakképesítés-ráépülés

43. SZV Személy- és vagyonőr Szakképesítés

44. Fegyveres biztonsági őr Szakképesítés-ráépülés

45. Testőr Szakképesítés-ráépülés

46. KVŐ Kutyavezető-vagyonőr Szakképesítés-ráépülés

47. TSZ Temetkezési szolgáltató Szakképesítés

48. TŰ Tűzoltó I. Szakképesítés

49. Tűzoltó II. Részszakképesítés

50. Tűzoltó szerparancsnok Szakképesítés-ráépülés

51. Tűzoltósági referens Szakképesítés

52. TE Tűzvédelmi előadó Szakképesítés

53. Tűzvédelmi főelőadó Szakképesítés-ráépülés

54. VCSMK Víz- és csatornamű kezelő Szakképesítés

55. Csatornamű-kezelő Részszakképesítés

56. Fürdőüzemi gépész Részszakképesítés

57. Vízműkezelő Részszakképesítés

58. VSZT Vízgazdálkodó szaktechnikus Szakképesítés

59. VT Vízügyi technikus Szakképesítés

60. Vízkárelhárító Részszakképesítés

61. Víz- és szennyvízkezelő Részszakképesítés

Vizsgabizottsági elnöki névsor

Ssz. Név Megpályázott szakma

1. Babos Albert dr. RSZR, RTR, RT, SZV

2. Balázs Gábor dr. BSZ, KV, RSZK

3. Balla József RSZ, RT, RTR, RTO

4. Ballon István VCSMK, VSZT, VT

5. Barta Erika dr. SZV, MNY

6. Bató András dr. RSZR, RT, RTR

7. Benke Lászlóné VCSMK, VSZT, VT

8. Besenyei Gábor dr. BSZ, KF, MNY, RSZR, RT, RTR, SZV

9. Bíró Sándor VCSMK, VSZT, VT

10. Boda György BSZ, EVR, MVSZ, SZV

11. Borbás Tamás KF, MNY, RSZR, RT, RTR 

12. Csiba Károly BSZ, KF, SZV
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Ssz. Név Megpályázott szakma

13. Dakos József BSZ, KF, MVSZ, RSZR, RT, RTR, RTO, SZV

14. Deák László dr. VCSMK, VSZT, VT

15. Dékayné dr. Gellértfi Katalin BSZ, EVR, KF, MNY, MVSZ, MÜ, RSZR, RT, RTR, SZV

16. Dombi István dr. EVR, MVSZ

17. Duruc József RSZK, TŰ, TE

18. Egyed László RSZK, TŰ, TE

19. Fekete Csaba dr. MNY, RSZR, RT, SZV

20. Frick Tamás dr. BSZ, KF, MNY, RSZR, RTR, SZV, KVŐ, RT

21. Göncz Szabolcs RSZK, TŰ, TE

22. Hankó Pál BSZ, KF, MNY, MVSZ, SZV

23. Harmati Béla dr. BSZ, KF, MNY, RSZR, RT, RTR, SZV

24. Herke Tamás dr. BSZ, KF, MNY, RT, SZV

25. Hideg Tamás Gyula VCSMK, VSZT, VT

26. Holczinger Imre VCSMK, VSZT, VT

27. Holló Sándor dr. BSZ, KF, MNY, SZV 

28. Hollósi Gábor BSZ, KF, MNY, MVSZ, RSZR, RT, RTR, SZV

29. Istenes Gyula VCSMK, VSZT, VT

30. Juhász Csaba dr. VCSMK, VSZT, VT

31. Koczó Ferenc dr. BSZ, MNY, RSZR, RT, RTR, SZV

32. Kollár István EVR, RSZK, TE

33. Kovács András VCSMK, VSZT, VT

34. Kovács Gyula RSZR, RT, RTR

35. Kovács Levente KV, RSZK, TŰ, TE

36. Kovács Miklós KV, RSZK, TŰ, TE

37. Kukucska István BSZ, KV, RSZK, TŰ, TE

38. Kutsera Péter BSZ, KF, MNY, RSZR, RT, RTR, SZV

39. Leviczkyné Dobi Mária VCSMK, VSZT, VT

40. Lippai Zsolt Sándor BSZ, BVF, RSZR, RSZBV, RT, RTR, SZV

41. Mohácsi Csilla VCSMK, VSZT, VT

42. Mohos Gábor dr. BSZ, KF, MÜ, SZV

43. Molnár Henrietta BSZ, KF, MNY, RT, RTR, RTK, RTO, SZV

44. Móritz Emil BSZ, MNY, RSZR, RT, RTR, SZV

45. Nagy-Juhák Ildikó RSZR, RT, RTR

46. Nán Jenő BSZ, KF, MNY, SZV

47. Némethné Deák Irén VCSMK, VSZT, VT

48. Pap Miklós RT, RTR, MNY, RSZR, SZV, KVŐ

49. Radics Ottó dr. MNY, SZV

50. Rozmán Gyula KV, RSZK, TŰ, TE

51. Sallai Ferenc VCSMK, VSZT, VT

52. Sárközi Ferenc RT, RTR, SZV

53. Sas Ferenc BSZ, KF, MNY, RSZR, RT, RTR, SZV

54. Seper András RSZK, TŰ, TE

55. Sevcsik László BSZ, MNY, RSZR, RT, RTR, SZV

56. Szabó Jenő János BSZ, MNY, RSZR, RT, RTR, SZV 

57. Szabó László KF, MNY, RSZR, RT, RTR, SZV, FBŐT, KVŐ

58. Szabóné dr. Gáspár Erzsébet KF, MNY, RSZR, RT, RTR, RTK, RTO, SZV
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Ssz. Név Megpályázott szakma

59. Szécsi György BSZ, KF, MNY, SZV

60. Szendrődi Barnabás BSZ, EVR, KF, MNY, MVSZ, RSZR, RT, RTR, SZV

61. Szigeti Lajos BSZ, SZV

62. Takács Árpád dr. BSZ, SZV

63. Tóth János BSZ, EVR, MNY, MVSZ, SZV

64. Vajda András BSZ, KF, MNY, RSZR, RT, SZV

65. Virág Péter RSZK, TŰ, TE

66. Wéber Antal KV, RSZR, TŰ, TE

67. Wertheim Albert BSZ, SZV

A táblázatban szereplő személyek jogosultságának záró időpontja: 2019. december 31.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közleménye  
a 2014. július 1-je és július 31-e között alkalmazható üzemanyagárakról

A személyi jövedelemadóról szóló – többször módosított – 1995. évi CXVII. törvény 82. § (2) bekezdése arra 
kötelezi a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt, hogy havonta tegye közzé a tárgyhónapban a fogyasztási norma szerinti 
üzemanyagköltség-elszámolással kapcsolatosan alkalmazható üzemanyagárat. 

Ólmozatlan motorbenzin:
ESZ 95 ólmozatlan motorbenzin 418 Ft/l

Gázolaj 423 Ft/l

Keverék 452 Ft/l

LPG autógáz 268 Ft/l

Ha a személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó magánszemély az üzemanyagköltséget a közleményben 
szereplő árak szerint számolja el, nem szükséges az üzemanyagról számlát beszerezni.

  Nemzeti Adó- és Vámhivatal
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A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal pályázati felhívása bányászati jog megszerzésére

Pályázat bányászati jog megszerzésére

 1. A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (a továbbiakban: MBFH) a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 
(a továbbiakban: Bt.) 26/A. § (6) és (7) bekezdése, valamint a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról 
szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 12/B. § (2) bekezdése alapján meghirdeti a 2. pontban felsorolt bányatelkekben 
fennálló bányászati jogokat. 

A pályázaton csak olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság 
indulhat, aki vagy amely a pályázattal kapcsolatos díjat, bányászati jogonként 25 000 forintot, – azaz huszonötezer 
forintot – az MBFH részére igazoltan megfizeti. 

A pályázati díjat az MBFH Magyar Államkincstár által vezetett 10032000-01417179-00000000 számú számlájára 
kell befizetni. A befizetés módja készpénz átutalási megbízás (csekk) vagy banki átutalás. A befizetési bizonylat 
közlemény rovatában fel kell tüntetni a „pályázat bányászati jog megszerzésére” megjegyzést. A díj megfizetése 
feljogosít a bányászati jog részletes pályázati dokumentációjának (a továbbiakban: dokumentáció) átvételére és a 
pályázat benyújtására.

A dokumentáció előzetes egyeztetést követően, személyesen, a pályázó vagy meghatalmazottja által, munkanapokon, 
ügyfélszolgálati időben, 9.00–12.00 óra között vehető át az MBFH-ban (1145 Budapest, Columbus u. 17-23.). 
A  dokumentáció átvételének feltétele az ellenérték befizetésének igazolása. A dokumentáció pályázónak történő 
átadása során az MBFH iratbetekintést biztosít a papíralapú bányatelek dokumentációba. A pályázattal, illetve a 
dokumentáció átvételével kapcsolatosan információ kérhető a 06-1-301-2922 (06 20 6625421) vagy a 06-1-301-2945 
(06 20 6625499) telefonszámon. 

Az MBFH a 2. pontban, illetve a dokumentációban leírtakon kívül keletkezett, a bányászati joggal kapcsolatos 
esetleges további kötelezettségek, korlátozások, valamint igények vonatkozásában felelősséget nem vállal. 

A pályázatokat a pályázati hirdetménynek a bányafelügyelet honlapján (www.mbfh.hu) és hivatalos lapjában 
(a  Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben) történő megjelenését követően, lezárt és 
sértetlen borítékban, kizárólag postai úton lehet az MBFH-hoz benyújtani.

Benyújtási határidő: 2014. augusztus 15.

Az MBFH levelezési címe: 1590 Budapest, Pf. 95.

A pályázatot a hirdetményben jelzett határidőn belül, legkésőbb a határidő lejártának utolsó napján 24.00 óráig 
postára kell adni. Az MBFH nem veszi figyelembe a pályázati határidőt követően postára adott jelentkezéseket. 

A pályázó a pályázatok benyújtására nyitva álló határidőig írásbeli nyilatkozattal visszavonhatja a pályázatát. 
A visszavont pályázatot az MBFH bontatlan csomagolásban visszaküldi a pályázó részére. A pályázattal kapcsolatos 
díj visszavonás esetén a pályázó részére nem kerül visszafizetésre.

A benyújtott pályázatokat az MBFH egyidejűleg bírálja el a benyújtási határidőt követő 20 napon belül az alábbi 
követelményrendszer alapján. 

A pályázat formai követelményei:
a) A pályázatokat magyar nyelven kell elkészíteni. 
b) A pályázatot cégszerűen, illetve természetes személy által aláírva, folyamatos lapszámozással és 

tartalomjegyzékkel ellátva 2 példányban (1 eredeti és 1 az eredetivel mindenben azonos tartalmú másolati 
példányban) kell benyújtani.
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c) A borítékon egyértelműen fel kell tüntetni a pályázó nevét, címét, valamint a „pályázat bányászati jog 
megszerzésére” megjelölést.

A pályázat tartalmi követelményei:
A benyújtott pályázati anyagban szerepelnie kell az alábbiaknak:
a) A pályázni kívánt bányatelekben megnyilvánuló bányászati jog megnevezése.
b) A pályázó neve, székhelye, cégjegyzék száma és adóazonosító száma, telefonszáma, telefax száma, e-mail 

címe, cégszerű aláírással.
c) A bányászati jog ellenértékeként a Magyar Államnak felajánlott összeg megjelölése számmal és betűvel is 

kiírva.
d) A pályázó – amennyiben korábban végzett – bányászati tevékenységének bemutatása. 
e) A pályázó pénzügyi alkalmasságának igazolása, beszámoló készítésére kötelezett szervezetek esetében 

az utolsó éves beszámolója vagy egyszerűsített éves beszámolója (mérleg és eredmény-kimutatás az előző 
pénzügyi évre), egyéni vállalkozó esetében az utolsó éves SZJA vagy EVA bevallása. 

f ) Amennyiben a pályázati kiírás szerint a bányászati jogot tájrendezési, környezet- és természetvédelemmel 
kapcsolatos kötelezettségek terheli, annak átvállalásáról szóló kötelező érvényű nyilatkozat.

Kizáró feltételek:
a) Nem vehető figyelembe annak a bányavállalkozónak a pályázata, akinek a pályázatban lévő bányatelekre 

vonatkozó bányászati jogát a Bt. 26/A. § (5) bekezdése, illetve 30. § (5) bekezdése alapján a bányafelügyelet 
törölte.

b) Nem vehető figyelembe annak a bányavállalkozónak a pályázata, akinek koncessziós díj, bányajáradék, 
felügyeleti díj, jogerős és végrehajtható kiesett bányajáradék pótlására megállapított díj-, térítési díj- vagy 
bírságtartozása van.

A pályázatok elbírálásának szempontrendszere:
a) Az érvényes pályázatokat bányatelkenként rangsorolja az MBFH. A pályázat nyertese az, aki az adott 

bányatelekben megnyilvánuló bányászati jog megszerzéséért a legmagasabb ellenértékre tesz ajánlatot.
b) Több azonos értékű ajánlat esetében a pályázók rangsora a pályázó dokumentumokkal igazolt pénzügyi 

helyzete, valamint a korábbi bányászati tevékenységének figyelembevételével kerül megállapításra, továbbá a 
bányatelekkel fedett ingatlan tulajdonosa az elbírálásnál előnyben részesül.

A bányafelügyelet a pályázatok elbírálása után a pályázókat levélben értesíti a pályázati eljárás eredményéről. A nyertes 
pályázatot benyújtó cégnek az eredményhirdetés kézhezvételét követően 8 nap áll rendelkezésre a bányászati jog 
ellenértékeként felajánlott összeg fenti számlára történő befizetésére. A befizetési bizonylat közlemény rovatában a 
befizetés jogcímét „bányatelek neve – bányászati jog ellenértéke” fel kell tüntetni. A fizetés megtörténtét a befizetési 
bizonylat megküldésével kell igazolni. Amennyiben a bányászati jog megszerzésétől a nyertes pályázó eláll, vagy a 
bányászati jog ellenértékeként felajánlott összeget a megadott határidőig nem fizeti meg, a pályázata eredménytelen. 

Az igazolt befizetés alapján a pályázat nyertesét mint a bányatelek új jogosítottját a bányafelügyelet 10 napon belül 
határozatban jelöli ki. A kijelölésről, illetve a pályázat lezárásáról tájékoztatás jelenik meg az MBFH honlapján. 

A bányászati jog megszerzését (a bányászati jog új jogosítottját kijelölő határozat jogerőre emelkedését) követően a 
jogosított az ágazati jogszabályokban előírtaknak megfelelően végezheti tevékenységét. A bányászati tevékenység 
megkezdése előtt műszaki üzemi terv jóváhagyását kell kérnie a bányakapitányságtól, és a tényleges tevékenység 
megkezdése csak jóváhagyott műszaki üzemi terv birtokában lehetséges. 
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 2. A PÁLYÁZAT ÚTJÁN MEGSZEREZHETŐ BÁNYÁSZATI JOGOK

2.1. Első ízben meghirdetésre kerülő bányászati jogok

A) a Budapesti Bányakapitányság illetékességi területén

2.1.1. Albertirsa I. - homok védnevű bányatelek alapadatai

a) a bányatelek földrajzi elhelyezkedése: Pest megye, Albertirsa város 0263/10 hrsz.-on nyilvántartott területből 
0,0646 km2

b) a bányatelekben lévő ásványi nyersanyag nyilvántartás szerinti
ba) megnevezése: homok
bb) mennyisége: földtani vagyon: 185506 m3, kitermelhető vagyon: 148186 m3 
bc) minősége: építési homok

c) a bányászati jog megszerzéséért fizetendő ellenérték minimuma: 1 800 000 forint
d) tájrendezési kötelezettség a műszaki dokumentáció szerint terheli.

2.1.2. Dunaharaszti III. - homok, kavics védnevű bányatelek alapadatai

a) a bányatelek földrajzi elhelyezkedése: Pest megye, Dunaharaszti város 0203/28-32 és 0203/33-37 hrsz.-on 
nyilvántartott területből 0,1781 km2

b) a bányatelekben lévő ásványi nyersanyag nyilvántartás szerinti
ba) megnevezése: 1. kavics 2. homok
bb) mennyisége: 1. földtani vagyon: 369350 m3, kitermelhető vagyon: 228450 m3 

2. földtani vagyon: 187470 m3, kitermelhető vagyon: 57770 m3

bc) minősége: 1. bányászati betonkavics, 2. építési homok
c) a bányászati jog megszerzéséért fizetendő ellenérték minimuma: 2 200 000 forint
d) tájrendezési kötelezettség a műszaki dokumentáció szerint terheli.

2.1.3. Kiskunlacháza XVI. - kavics védnevű bányatelek alapadatai

a) a bányatelek földrajzi elhelyezkedése: Pest megye, Kiskunlacháza nagyközség 0514/34,35; 0509/2 hrsz.-on 
nyilvántartott területből 0,2443 km2

b) a bányatelekben lévő ásványi nyersanyag nyilvántartás szerinti
ba) megnevezése: 1. kavics, 2. homok, 3. homok
bb) mennyisége: 1. földtani vagyon: 1860610 m3, kitermelhető vagyon: 1549390 m3 

2. földtani vagyon: 86455 m3, kitermelhető vagyon: 72433 m3

3. földtani vagyon: 437697 m3, kitermelhető vagyon: 425997 m3

bc) minősége: 1. bányászati betonkavics, 2. építési homok, 3. közlekedésépítési homok
c) a bányászati jog megszerzéséért fizetendő ellenérték minimuma: 4 100 000 forint
d) tájrendezési kötelezettség nem terheli.

2.1.4. Nagytarcsa I. - agyag védnevű bányatelek alapadatai

a) a bányatelek földrajzi elhelyezkedése: Pest megye, Nagytarcsa község 053 hrsz.-on nyilvántartott területből 
0,0849 km2

b) a bányatelekben lévő ásványi nyersanyag nyilvántartás szerinti
ba) megnevezése: agyag
bb) mennyisége: földtani vagyon: 1268563 m3, kitermelhető vagyon: 765621 m3 
bc) minősége: közlekedésépítési agyag

c) a bányászati jog megszerzéséért fizetendő ellenérték minimuma: 3 200 000 forint
d) tájrendezési kötelezettség nem terheli.
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2.1.5. Tököl II. - kavics védnevű bányatelek alapadatai

a) a bányatelek földrajzi elhelyezkedése: Pest megye, Tököl város 066/1-7. hrsz.-on nyilvántartott területből 
0,2155 km2

b) a bányatelekben lévő ásványi nyersanyag nyilvántartás szerinti
ba) megnevezése: kavics
bb) mennyisége: földtani vagyon: 1300700 m3, kitermelhető vagyon: 809700 m3 
bc) minősége: homokos kavics

c) a bányászati jog megszerzéséért fizetendő ellenérték minimuma: 5 000 000 forint
d) tájrendezési kötelezettség nem terheli.

B) a Miskolci Bányakapitányság illetékességi területén

2.1.6. Erdőbénye V. - andezit védnevű bányatelek alapadatai

a) a bányatelek földrajzi elhelyezkedése: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Erdőbénye község, 0121, 0122/12-13, 
349,5676 hrsz.-on nyilvántartott területből 0,14 km2

b) a bányatelekben lévő ásványi nyersanyag nyilvántartás szerinti
ba) megnevezése: andezit
bb) mennyisége: földtani vagyon: 1931990 m3, kitermelhető vagyon: 1185399 m3 
bc) minősége: zúzott andezit

c) a bányászati jog megszerzéséért fizetendő ellenérték minimuma: 3 300 000 forint
d) tájrendezési kötelezettség a műszaki dokumentáció szerint terheli.

2.1.7. Kerecsend I. - kavics védnevű bányatelek alapadatai

a) a bányatelek földrajzi elhelyezkedése: Heves megye, Kerecsend község, 064/5-6, 064/17-31 hrsz.-on 
nyilvántartott területből 0,2375 km2

b) a bányatelekben lévő ásványi nyersanyag nyilvántartás szerinti
ba) megnevezése: kavics
bb) mennyisége: földtani vagyon: 564402 m3, kitermelhető vagyon: 463402 m3 
bc) minősége: közlekedésépítési kavics

c) a bányászati jog megszerzéséért fizetendő ellenérték minimuma: 1 800 000 forint
d) tájrendezési kötelezettség a műszaki dokumentáció szerint terheli.

2.1.8. Mezőkövesd II. - homok, kavics védnevű bányatelek alapadatai

a) a bányatelek földrajzi elhelyezkedése: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Mezőkövesd város 0440/8-10, 0441/1, 
0445/2, 0448, 0451/1, 0452, 0453/1, 0454, 0458 hrsz.-on nyilvántartott területből 2,7578 km2

b) a bányatelekben lévő ásványi nyersanyag nyilvántartás szerinti
ba) megnevezése: homok, kavics
bb) mennyisége: földtani vagyon: 11899701 m3, kitermelhető vagyon: 7129374 m3 
bc) minősége: közlekedésépítési homok, kavics

c) a bányászati jog megszerzéséért fizetendő ellenérték minimuma: 10 500 000 forint
d) tájrendezési kötelezettség nem terheli.

2.1.9. Mezőkövesd IV. - kavics védnevű bányatelek alapadatai

a) a bányatelek földrajzi elhelyezkedése: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Mezőkövesd város 0289; 0290/3; 0311/2; 
0312/2; 0312/6-9; 0313/2 és a 0314/3-4 hrsz.-on nyilvántartott területből 0,4890 km2

b) a bányatelekben lévő ásványi nyersanyag nyilvántartás szerinti
ba) megnevezése: 1. kavics 2. töltésagyag
bb) mennyisége: 1. földtani vagyon: 391531 m3, kitermelhető vagyon: 48560 m3 

2. földtani vagyon: 126973 m3, kitermelhető vagyon: 110971 m3

bc) minősége: 1. homokos kavics, 2. egyéb (töltésagyag)



4192	 H I V ATA L O S 	 É R T E S Í T Ő 	 • 	 2014.	évi	32.	szám	

c) a bányászati jog megszerzéséért fizetendő ellenérték minimuma: 900 000 forint
d) tájrendezési kötelezettség a műszaki dokumentáció szerint terheli.

2.1.10. Mónosbél I. - diabáz védnevű bányatelek alapadatai

a) a bányatelek földrajzi elhelyezkedése: Heves megye, Mónosbél község, 074 és 077/4. hrsz.-on nyilvántartott 
területből 0,0902 km2

b) a bányatelekben lévő ásványi nyersanyag nyilvántartás szerinti
ba) megnevezése: diabáz
bb) mennyisége: földtani vagyon: 748462 m3, kitermelhető vagyon: 425000 m3 
bc) minősége: díszítő diabáz

c) a bányászati jog megszerzéséért fizetendő ellenérték minimuma: 2 700 000 forint
d) tájrendezési kötelezettség a műszaki dokumentáció szerint terheli.

2.1.11. Rozsály I. - kavics védnevű bányatelek alapadatai

a) a bányatelek földrajzi elhelyezkedése: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Rozsály község 017, 019/4, 020 hrsz.-on 
nyilvántartott területből 1,3 km2

b) a bányatelekben lévő ásványi nyersanyag nyilvántartás szerinti
ba) megnevezése: kavics
bb) mennyisége: földtani vagyon: 1803721 m3, kitermelhető vagyon: 1603421 m3 
bc) minősége: bányászati betonkavics

c) a bányászati jog megszerzéséért fizetendő ellenérték minimuma: 4 900 000 forint
d) tájrendezési kötelezettség a műszaki dokumentáció szerint terheli.

2.1.12. Szegi II. - andezit védnevű bányatelek alapadatai

a) a bányatelek földrajzi elhelyezkedése: Borsod-Abaúj-Zemplen megye, Szegi község 015/2-3, valamint Szegilong 
község 061 - 067 hrsz.-on nyilvántartott területből 0,4711 km2

b) a bányatelekben lévő ásványi nyersanyag nyilvántartás szerinti
ba) megnevezése: andezit
bb) mennyisége: földtani vagyon: 7147287 m3, kitermelhető vagyon: 6052024 m3 
bc) minősége: vízépítési andezit

c) a bányászati jog megszerzéséért fizetendő ellenérték minimuma: 9 500 000 forint
d) tájrendezési kötelezettség nem terheli.

C) a Szolnoki Bányakapitányság illetékességi területén

2.1.13. Szőreg I. - agyag védnevű bányatelek alapadatai

a) a bányatelek földrajzi elhelyezkedése: Csongrád megye, Szeged-Szőreg város, Szőreg község 0182 és 
0183/1-2 hrsz.-on nyilvántartott területből 0,1615 km2

b) a bányatelekben lévő ásványi nyersanyag nyilvántartás szerinti
ba) megnevezése: agyag
bb) mennyisége: földtani vagyon: 603000 m3, kitermelhető vagyon: 536000 m3 
bc) minősége: tömör téglaagyag

c) a bányászati jog megszerzéséért fizetendő ellenérték minimuma: 1 800 000 forint
d) tájrendezési kötelezettség a műszaki dokumentáció szerint terheli.
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D) a Veszprémi Bányakapitányság illetékességi területén

2.1.14. Bakonybél I. - homok védnevű bányatelek alapadatai

a) a bányatelek földrajzi elhelyezkedése: Veszprém megye, Bakonybél község 0195, 0198/7-9 hrsz.-on 
nyilvántartott területből 0,0676 km2

b) a bányatelekben lévő ásványi nyersanyag nyilvántartás szerinti
ba) megnevezése: homok
bb) mennyisége: földtani vagyon: 228488 m3, kitermelhető vagyon: 202008 m3 
bc) minősége: vakoló homok

c) a bányászati jog megszerzéséért fizetendő ellenérték minimuma: 1 800 000 forint
d) tájrendezési kötelezettség a műszaki dokumentáció szerint terheli.

2.1.15. Gérce II. (Polgárhegy) - homok védnevű bányatelek alapadatai

a) a bányatelek földrajzi elhelyezkedése: Vas megye, Gérce község 0100/6, 0104, 0115, 0117, 3129,3130, 3133, 
3134/2, 3137, 3138/1-2, 3141/1-2 hrsz.-on nyilvántartott területből 0,1716 km2

b) a bányatelekben lévő ásványi nyersanyag nyilvántartás szerinti
ba) megnevezése: homok
bb) mennyisége: földtani vagyon: 624586 m3, kitermelhető vagyon: 358749 m3 
bc) minősége: vakoló homok

c) a bányászati jog megszerzéséért fizetendő ellenérték minimuma: 2 100 000 forint
d) tájrendezési kötelezettség a műszaki dokumentáció szerint terheli.

2.1.16. Kisrákos I. - kavics védnevű bányatelek alapadatai

a) a bányatelek földrajzi elhelyezkedése: Vas megye, Kisrákos község 08/6-8, 10-11, 14-18, 21-26, 31-35 hrsz.-on 
nyilvántartott területből 0,0589 km2

b) a bányatelekben lévő ásványi nyersanyag nyilvántartás szerinti
ba) megnevezése: kavics
bb) mennyisége: földtani vagyon: 401860 m3, kitermelhető vagyon: 291054 m3 
bc) minősége: közlekedésépítési kavics

c) a bányászati jog megszerzéséért fizetendő ellenérték minimuma: 3 100 000 forint
d) tájrendezési kötelezettség a műszaki dokumentáció szerint terheli.

2.1.17. Magyaralmás I. (Tóhely dűlő) - dolomit védnevű bányatelek alapadatai

a) a bányatelek földrajzi elhelyezkedése: Veszprém megye, Magyaralmás község Tóhely dűlő 08 hrsz.-on 
nyilvántartott területből 0,1892 km2

b) a bányatelekben lévő ásványi nyersanyag nyilvántartás szerinti
ba) megnevezése: dolomit
bb) mennyisége: földtani vagyon: 9591800 m3, kitermelhető vagyon: 7222185 m3 
bc) minősége: dolomit murva

c) a bányászati jog megszerzéséért fizetendő ellenérték minimuma: 5 300 000 forint
d) tájrendezési kötelezettség nem terheli.

2.1.18. Magyaralmás II. - dolomit védnevű bányatelek alapadatai

a) a bányatelek földrajzi elhelyezkedése: Fejér megye, Magyaralmás község külterületén a 075, 076/1, 076/3-4, 
075/1, 075/4-5, 077, 078/1 hrsz.-on nyilvántartott területből 0,126 km2

b) a bányatelekben lévő ásványi nyersanyag nyilvántartás szerinti
ba) megnevezése: dolomit
bb) mennyisége: földtani vagyon: 7525681 m3, kitermelhető vagyon: 5234166 m3 
bc) minősége: dolomitmurva

c) a bányászati jog megszerzéséért fizetendő ellenérték minimuma: 5 400 000 forint
d) tájrendezési kötelezettség a műszaki dokumentáció szerint terheli.
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2.1.19. Nemeskocs I. - kavics (volt Nagypirit) védnevű bányatelek alapadatai

a) a bányatelek földrajzi elhelyezkedése: Vas megye, Nemeskocs község 070/7, 071 és 072/5 hrsz.-on nyilvántartott 
területből 0,0885 km2

b) a bányatelekben lévő ásványi nyersanyag nyilvántartás szerinti
ba) megnevezése: kavics
bb) mennyisége: földtani vagyon: 107578 m3, kitermelhető vagyon: 90078 m3 
bc) minősége: bányászati betonkavics

c) a bányászati jog megszerzéséért fizetendő ellenérték minimuma: 400 000 forint
d) tájrendezési kötelezettség a műszaki dokumentáció szerint terheli.

2.1.20. Pankasz III. - kavics védnevű bányatelek alapadatai

a) a bányatelek földrajzi elhelyezkedése: Vas megye, Pankasz község, 027/35 hrsz.-on nyilvántartott területből 
0,024 km2

b) a bányatelekben lévő ásványi nyersanyag nyilvántartás szerinti
ba) megnevezése: kavics
bb) mennyisége: földtani vagyon: 93365 m3, kitermelhető vagyon: 45745 m3 
bc) minősége: közlekedésépítési kavics

c) a bányászati jog megszerzéséért fizetendő ellenérték minimuma: 500 000 forint
d) tájrendezési kötelezettség a műszaki dokumentáció szerint terheli.

2.1.21. Sümeg VI. - dolomit védnevű bányatelek alapadatai

a) a bányatelek földrajzi elhelyezkedése: Veszprém megye, Sümeg község 0141/6-8, 10, 13, 0150, 0151 hrsz.-on 
nyilvántartott területből 0,1704 km2

b) a bányatelekben lévő ásványi nyersanyag nyilvántartás szerinti
ba) megnevezése: dolomit
bb) mennyisége: földtani vagyon: 10240123 m3, kitermelhető vagyon: 8592793 m3 
bc) minősége: dolomitpor

c) a bányászati jog megszerzéséért fizetendő ellenérték minimuma: 4 800 000 forint
d) tájrendezési kötelezettség nem terheli.

2.2. Ismételten meghirdetésre kerülő bányászati jogok

A./ a Budapesti Bányakapitányság illetékességi területén

2.2.1. Csécse I. - homok védnevű bányatelek alapadatai

a) a bányatelek földrajzi elhelyezkedése: Nógrád megye, Pásztói kistérség, Csécse község 083/11 hrsz.-on 
nyilvántartott területből 0,007 km2

b) a bányatelekben lévő ásványi nyersanyag nyilvántartás szerinti
ba) megnevezése: homok
bb) mennyisége: földtani vagyon: 8796 m3, kitermelhető vagyon: 4746 m3 
bc) minősége: falazó homok

c) a bányászati jog megszerzéséért fizetendő ellenérték minimuma: 680 000 forint
d) tájrendezési kötelezettség a műszaki dokumentáció szerint terheli.

B./ a Miskolci Bányakapitányság illetékességi területén

2.2.2. Biharkeresztes I. - kavics, homok védnevű bányatelek alapadatai

a) a bányatelek földrajzi elhelyezkedése: Hajdú-Bihar megye, Berettyóújfalui kistérség, Biharkeresztes város 
0290/14, 0290/25-29, 0290/31-33, 0290/35-41, 0296/3-6, 0296/8-16, 0299/3-4, 0300, 0301, 0304/4, 0305, 
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0307/1-9, 0307/11-15, 0308, 0309/3-17, 0309/19-28, 0313/2, 0317/2, 0318/8, 0318/10-11 hrsz.-on nyilvántartott 
területből 3,61 km2

b) a bányatelekben lévő ásványi nyersanyag nyilvántartás szerinti
ba) megnevezése: 1. kavics, 2. homok
bb) mennyisége: 1. földtani vagyon: 34310151 m3, kitermelhető vagyon: 20691237 m3 

2. földtani vagyon: 25883096 m3, kitermelhető vagyon: 15609178 m3

bc) minősége: 1. homokos kavics, 2. építési homok
c) a bányászati jog megszerzéséért fizetendő ellenérték minimuma: 7 500 000 forint
d) tájrendezési kötelezettség nem terheli.

2.2.3. Emőd I. - kavics védnevű bányatelek alapadatai

a) a bányatelek földrajzi elhelyezkedése: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Miskolci kistérség, Emőd város 0175/1-2, 
078/1 hrsz-on nyilvántartott területből 0,317 km2

b) a bányatelekben lévő ásványi nyersanyag nyilvántartás szerinti
ba) megnevezése: kavics, 
bb) mennyisége: földtani vagyon: 27698600 m3, kitermelhető vagyon: 15556000 m3 
bc) minősége: bányászati betonkavics

c) a bányászati jog megszerzéséért fizetendő ellenérték minimuma: 4 500 000 forint
d) tájrendezési kötelezettség a műszaki dokumentáció szerint terheli.

2.2.4. Emőd II. - kavics, homok védnevű bányatelek alapadatai

a) a bányatelek földrajzi elhelyezkedése: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Miskolci kistérség, Emőd város 061, 062, 
063/2 hrsz-on nyilvántartott területből 0,249 km2

b) a bányatelekben lévő ásványi nyersanyag nyilvántartás szerinti
ba) megnevezése: 1. kavics, 2. homok
bb) mennyisége: 1. földtani vagyon: 1810191 m3, kitermelhető vagyon: 753791 m3 

2. földtani vagyon: 65840 m3, kitermelhető vagyon: 61576 m3 
bc) minősége: 1. bányászati betonkavics, 2. vakoló homok

c) a bányászati jog megszerzéséért fizetendő ellenérték minimuma: 2 400 000 forint
d) tájrendezési kötelezettség a műszaki dokumentáció szerint terheli.

2.2.5. Galvács I. - homok védnevű bányatelek alapadatai

a) a bányatelek földrajzi elhelyezkedése: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Edelényi kistérség, Galvács község 
060/1,5,10 és 040/13 hrsz.-on nyilvántartott területből 0,0212 km2

b) a bányatelekben lévő ásványi nyersanyag nyilvántartás szerinti
ba) megnevezése: homok, 
bb) mennyisége: földtani vagyon: 19138 m3, kitermelhető vagyon: 17224 m3 
bc) minősége: falazó homok

c) a bányászati jog megszerzéséért fizetendő ellenérték minimuma: 680 000 forint
d) tájrendezési kötelezettség a műszaki dokumentáció szerint terheli.

2.2.6. Hajdúhadház I. - homok védnevű bányatelek alapadatai

a) a bányatelek földrajzi elhelyezkedése: Hajdú-Bihar megye, Hajdúhadházi kistérség, Hajdúhadház város 0159/40 
hrsz.-on nyilvántartott területből 0,2438 km2

b) a bányatelekben lévő ásványi nyersanyag nyilvántartás szerinti
ba) megnevezése: homok, 
bb) mennyisége: földtani vagyon: 247713 m3, kitermelhető vagyon: 170813 m3 
bc) minősége: közlekedésépítési homok

c) a bányászati jog megszerzéséért fizetendő ellenérték minimuma: 2 400 000 forint
d) tájrendezési kötelezettség a műszaki dokumentáció szerint terheli.
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2.2.7. Hajdúsámson III. - homok védnevű bányatelek alapadatai

a) a bányatelek földrajzi elhelyezkedése: Hajdú-Bihar megye, Debreceni kistérség, Hajdúsámson város, 0487/10-13 
hrsz.-on nyilvántartott területből 0,0953 km2

b) a bányatelekben lévő ásványi nyersanyag nyilvántartás szerinti
ba) megnevezése: homok, 
bb) mennyisége: földtani vagyon: 115814 m3, kitermelhető vagyon: 51857 m3 
bc) minősége: építési homok

c) a bányászati jog megszerzéséért fizetendő ellenérték minimuma: 800 000 forint
d) tájrendezési kötelezettség a műszaki dokumentáció szerint terheli.

2.2.8. Hejőszalonta II. - kavics, agyag védnevű bányatelek alapadatai

a) a bányatelek földrajzi elhelyezkedése: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Tiszaújvárosi kistérség, Hejőszalonta 
község 070/5, 071/1, 071/4, 071/6, 073/1, 073/2, 074/5, 074/6, 075/2 hrsz.-on nyilvántartott területből 
0,6297 km2

b) a bányatelekben lévő ásványi nyersanyag nyilvántartás szerinti
ba) megnevezése: 1. kavics, 2. agyag 
bb) mennyisége: 1. földtani vagyon: 13682348 m3, kitermelhető vagyon: 5941425 m3 

2. földtani vagyon: 1123952 m3, kitermelhető vagyon: 762842 m3

bc) minősége: 1. homokos kavics, 2. közlekedésépítési agyag
c) a bányászati jog megszerzéséért fizetendő ellenérték minimuma: 9 000 000 forint
d) tájrendezési kötelezettség nem terheli.

2.2.9. Kál III. - kavics védnevű bányatelek alapadatai

a) a bányatelek földrajzi elhelyezkedése: Heves megye, Füzesabonyi kistérség, Kál nagyközség 0143/11,21,28,34,37, 
0144/5, 0164/1 hrsz.-on nyilvántartott területből 0,1015 km2

b) a bányatelekben lévő ásványi nyersanyag nyilvántartás szerinti
ba) megnevezése: kavics, 
bb) mennyisége: földtani vagyon: 391249 m3, kitermelhető vagyon: 246639 m3 
bc) minősége: homokos kavics

c) a bányászati jog megszerzéséért fizetendő ellenérték minimuma: 2 250 000 forint
d) tájrendezési kötelezettség a műszaki dokumentáció szerint terheli.

2.2.10. Kál IV. - kavics védnevű bányatelek alapadatai

a) a bányatelek földrajzi elhelyezkedése: Heves megye, Füzesabonyi kistérség, Kál nagyközség 0143/29, 0149/30, 
0149/31 hrsz.-on nyilvántartott területből 0,1069 km2

b) a bányatelekben lévő ásványi nyersanyag nyilvántartás szerinti
ba) megnevezése: kavics, 
bb) mennyisége: földtani vagyon: 292808 m3, kitermelhető vagyon: 178831 m3 
bc) minősége: közlekedésépítési kavics

c) a bányászati jog megszerzéséért fizetendő ellenérték minimuma: 1 800 000 forint
d) tájrendezési kötelezettség a műszaki dokumentáció szerint terheli.

2.2.11. Kál V. - homok védnevű bányatelek alapadatai

a) a bányatelek földrajzi elhelyezkedése: Heves megye, Füzesabonyi kistérség, Kál nagyközség 0169/5, 0169/7, 
0169/8 hrsz.-on nyilvántartott területből 0,0773 km2

b) a bányatelekben lévő ásványi nyersanyag nyilvántartás szerinti
ba) megnevezése: homok, 
bb) mennyisége: földtani vagyon: 716511 m3, kitermelhető vagyon: 499072 m3 
bc) minősége: közlekedésépítési homok

c) a bányászati jog megszerzéséért fizetendő ellenérték minimuma: 4 500 000 forint
d) tájrendezési kötelezettség nem terheli.
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2.2.12. Mezőcsát IV. - kavics, homok védnevű bányatelek alapadatai

a) a bányatelek földrajzi elhelyezkedése: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Mezőcsáti kistérség, Mezőcsát város 
0146/8-15 hrsz.-on nyilvántartott területből 0,0857 km2

b) a bányatelekben lévő ásványi nyersanyag nyilvántartás szerinti
ba) megnevezése: 1. kavics, 2. homok
bb) mennyisége: 1. földtani vagyon: 465596 m3, kitermelhető vagyon: 386352 m3 

2. földtani vagyon: 51284 m3, kitermelhető vagyon: 46842 m3

bc) minősége: 1. homokos kavics, 2. közlekedésépítési homok
c) a bányászati jog megszerzéséért fizetendő ellenérték minimuma: 2 700 000 forint
d) tájrendezési kötelezettség a műszaki dokumentáció szerint terheli.

2.2.13. Nyírpazony I. - homok védnevű bányatelek alapadatai

a) a bányatelek földrajzi elhelyezkedése: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Nyíregyházi kistérség, Nyírpazony 
község 036/12-18 hrsz.-on nyilvántartott területből 0,0940 km2

b) a bányatelekben lévő ásványi nyersanyag nyilvántartás szerinti
ba) megnevezése: homok, 
bb) mennyisége: földtani vagyon: 389696 m3, kitermelhető vagyon: 280732 m3 
bc) minősége: építési homok

c) a bányászati jog megszerzéséért fizetendő ellenérték minimuma: 2 400 000 forint
d) tájrendezési kötelezettség a műszaki dokumentáció szerint terheli.

2.2.14. Szomolya II. - homok, agyag védnevű bányatelek alapadatai

a) a bányatelek földrajzi elhelyezkedése: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Mezőkövesdi kistérség, Szomolya 
község 041/1-2 hrsz.-on nyilvántartott területből 0,0772 km2

b) a bányatelekben lévő ásványi nyersanyag nyilvántartás szerinti
ba) megnevezése: 1. homok, 2. agyag
bb) mennyisége: 1. földtani vagyon: 115131 m3, kitermelhető vagyon: 101505 m3 

2. földtani vagyon: 449263 m3, kitermelhető vagyon: 224208 m3

bc) minősége: 1. falazó homok, 2. közlekedésépítési agyag
c) a bányászati jog megszerzéséért fizetendő ellenérték minimuma: 2 700 000 forint
d) tájrendezési kötelezettség a műszaki dokumentáció szerint terheli.

2.2.15. Tibolddaróc I. - dácit védnevű bányatelek alapadatai

a) a bányatelek földrajzi elhelyezkedése: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Mezőkövesdi kistérség, Tibolddaróc 
község 038 hrsz.-on nyilvántartott területből 0,1415 km2

b) a bányatelekben lévő ásványi nyersanyag nyilvántartás szerinti
ba) megnevezése: dácit, 
bb) mennyisége: földtani vagyon: 938363 m3, kitermelhető vagyon: 871547 m3 
bc) minősége: faragható dácittufa

c) a bányászati jog megszerzéséért fizetendő ellenérték minimuma: 10 800 000 forint
d) tájrendezési kötelezettség a műszaki dokumentáció szerint terheli.

C./ a Pécsi Bányakapitányság illetékességi területén

2.2.16. Bölcske I. - homok védnevű bányatelek alapadatai

a) a bányatelek földrajzi elhelyezkedése: Tolna megye, Paksi kistérség, Bölcske község külterület 0690/22-24 
hrsz.-on nyilvántartott területből 0,2321 km2
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b) a bányatelekben lévő ásványi nyersanyag nyilvántartás szerinti
ba) megnevezése: 1. homok, 2. egyéb (2000)
bb) mennyisége: 1. földtani vagyon: 1354474 m3, kitermelhető vagyon: 1099412 m3 

2. földtani vagyon: 816786 m3, kitermelhető vagyon: 697018 m3

bc) minősége: 1. építési homok, 2. közlekedésépítési homok
c) a bányászati jog megszerzéséért fizetendő ellenérték minimuma: 12 000 000 forint
d) tájrendezési kötelezettség nem terheli.

2.2.17. Molnári II. - kavics, homok védnevű bányatelek alapadatai

a) a bányatelek földrajzi elhelyezkedése: Zala megye, Letenyei kistérség, Molnári község 091/6, 091/14-26, 
091/30-31 hrsz.-on nyilvántartott területből 0,2497 km2

b) a bányatelekben lévő ásványi nyersanyag nyilvántartás szerinti
ba) megnevezése: 1. kavics, 2. homok,
bb) mennyisége: 1. földtani vagyon: 2294500 m3, kitermelhető vagyon: 1542780 m3 

2. földtani vagyon: 186000 m3, kitermelhető vagyon: 142740 m3

bc) minősége: 1. bányászati betonkavics, 2. közlekedésépítési homok
c) a bányászati jog megszerzéséért fizetendő ellenérték minimuma: 10 500 000 forint
d) tájrendezési kötelezettség nem terheli.

2.2.18. Zalalövő VI. - kavics, homok védnevű bányatelek alapadatai

a) a bányatelek földrajzi elhelyezkedése: Zala megye, Zalaegerszegi kistérség, Zalalövő város 0599/6-7, 0599/9-10, 
0599/14-18 hrsz.-on nyilvántartott területből 0,1778 km2

b) a bányatelekben lévő ásványi nyersanyag nyilvántartás szerinti
ba) megnevezése: 1. kavics, 2. homok 
bb) mennyisége: 1. földtani vagyon: 222727 m3, kitermelhető vagyon: 171314 m3 

2. földtani vagyon: 761897 m3, kitermelhető vagyon: 520868 m3

bc) minősége: 1. közlekedésépítési kavics, 2. közlekedésépítési homok
c) a bányászati jog megszerzéséért fizetendő ellenérték minimuma: 3 600 000 forint
d) tájrendezési kötelezettség nem terheli.

D./ a Szolnoki Bányakapitányság illetékességi területén

2.2.19. Kaskantyú I. - homok védnevű bányatelek alapadatai

a) a bányatelek földrajzi elhelyezkedése: Bács-Kiskun megye, Kiskőrösi kistérség, Kaskantyú község 075/6-16, 
075/29, 076, 077/25 hrsz.-on nyilvántartott területből 0,0706 km2

b) a bányatelekben lévő ásványi nyersanyag nyilvántartás szerinti
ba) megnevezése: 1. homok, 2. egyéb (2000)
bb) mennyisége: 1. földtani vagyon: 239758 m3, kitermelhető vagyon: 202056 m3 

2. földtani vagyon: 150300 m3, kitermelhető vagyon: 113780 m3 
bc) minősége: 1. építési homok, 2. közlekedésépítési homok

c) a bányászati jog megszerzéséért fizetendő ellenérték minimuma: 4 200 000 forint
d) tájrendezési kötelezettség nem terheli.

E./ a Veszprémi Bányakapitányság illetékességi területén

2.2.20. Csór III. - kavics védnevű bányatelek alapadatai

a) a bányatelek földrajzi elhelyezkedése: Fejér megye, Székesfehérvári kistérség, Csór község 0153, 0155/3-9, 
0155/13 hrsz.-on nyilvántartott területből 0,6477 km2



H I V A T A L O S  É R T E S Í T Ő 	 • 	 2014.	évi	32.	szám	 4199

b) a bányatelekben lévő ásványi nyersanyag nyilvántartás szerinti
ba) megnevezése: kavics, 
bb) mennyisége: földtani vagyon: 234000 m3, kitermelhető vagyon: 143970 m3 
bc) minősége: bányászati betonkavics

c) a bányászati jog megszerzéséért fizetendő ellenérték minimuma: 2 900 000 forint
d) tájrendezési kötelezettség a műszaki dokumentáció szerint terheli.

2.2.21. Kisberzseny I. - kavics, homok védnevű bányatelek alapadatai

a) a bányatelek földrajzi elhelyezkedése: Veszprém megye, Devecseri kistérség, Kisberzseny község 064/2, 064/3, 
064/4, 066/1, 066/2 hrsz.-on nyilvántartott területből 0,2325 km2

b) a bányatelekben lévő ásványi nyersanyag nyilvántartás szerinti
ba) megnevezése: 1. kavics, 2. homok, 
bb) mennyisége: 1. földtani vagyon: 1301910 m3, kitermelhető vagyon: 1117917 m3 

2. földtani vagyon: 232484 m3, kitermelhető vagyon: 198148 m3

bc)  minősége: 1. bányászati betonkavics, 2. falazó homok
c) a bányászati jog megszerzéséért fizetendő ellenérték minimuma: 9 600 000 forint
d) tájrendezési kötelezettség nem terheli.

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye 
elveszett törzskönyvekről

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti 
közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 83. § (1) bekezdése alapján az alábbi 
elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámát teszi közzé:

310708H
652448B
181050G
017498D
074825L
114971B
144772L
154707J
171065J
248840C
310190K
323262L
336806H
421758J
436290L
445230G
445891F
495353E

497808F
551982G
595592I
625706D
680168D
708781I
844870D
875729G
948846A
001488L
048053J
071314L
075917F
097675K
124018B
149306J
176196I
222968E

228928A
247749L
248350B
292485K
312578K
316096F
330928J
331733G
337062F
344431L
374313L
379801L
403862J
407487L
426087L
434785K
435095I
452461E

495030K
500810K
505544J
512308D
524573B
573768I
598509K
615755L
630306H
649467H
664381C
668961E
675715J
690161J
730290L
733481K
773331J
792341K

804122C
832146K
862077D
876726G
879107G
884529L
889962G
890752J
941693F
947561I
969849J
972279J
001068F
005097J
005098J
016117G
030573K
043474K
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054179E
068110B
078336G
109717H
117394L
122339C
133137G
143281J
145607K
179292I
179390F
184983J
199381I
199525J
225273L
244807E
249525J
269262I
271047L
271560K
278363J
303870J
319817B
322829L
343255C
353332L
366728K
368638C
373115L
380583I
392589J
412073E

426163B
437831D
447987L
449819K
453481I
453587G
459744L
474157D
485954H
507149I
510468L
516440I
533189F
536015L
553754L
578636E
585807F
590197D
601504I
625389L
635031L
643235I
643410E
648161G
675683A
683085G
691031J
708374L
766424E
771895J
776512H
777127I

788375J
797417A
809279H
824367K
867296I
902144J
912718D
917478H
919699K
929318J
003740L
062400E
064669K
069574J
074068A
092328I
107221L
110151J
121276L
158222K
159563D
161770L
169961G
195766D
203887J
206265G
231944L
232072J
247375L
260731E
265709L
283749K

294647E
310532C
310604F
335200J
343534E
355179I
355793H
407508F
417642G
421455L
424321C
439665L
452348G
472374H
493758J
566834L
590735K
619620K
636556K
664732E
674625I
759678K
763847D
774331H
793236A
797727F
816205K
863568J
894540K
896732B
897195B
897228B

897823I
902402B
906659C
911925F
964520B
984981F

042378E
184127G
191203L
207214D
210413L
274314L
288341C
333693K
462914B
470369K
477662I
487944I
512409I
537520F
541635L
545800J
620794K
648241D
704918L
882934K
977687I
994663I

  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások  
  Központi Hivatala
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Az Európa-kapu Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás  
2013. évi egyszerűsített éves beszámolója

A szervezet székhelye: 4254 Nyíradony, Árpád tér 1.
Bejegyző határozat száma: 06.Pk.65005/2012/1
Nyilvántartási szám: 01/07/65005
Adószám: 30253737-1-09

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege 
Adatok ezer forintban

Előző év Előző év helyesbítése Tárgyév

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
A. Befektetett eszközök 0 266

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök 0 266

III. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök 6 339 2 453

I. Készletek

II. Követelések 300 932

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök 6 039 1 521

C. Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 6 339 2 719

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
D. Saját tőke 3 050 922

I. Induló tőke/jegyzett tőke

II. Tőkeváltozás/eredmény 3 050

III. Lekötött tartalék

IV. Értékelési tartalék

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből 3 050 –2 128

VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

E. Céltartalékok

F. Kötelezettségek 3 289 1 797

I. Hátrasorolt kötelezettségek

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 2 500 700

III. Rövid lejáratú kötelezettségek 789 1 097

G. Passzív időbeli elhatárolások

FORRÁSOK ÖSSZESEN 6 339 2 719
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Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

Adatok ezer forintban
Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

előző év
előző év 

helyesbítése
tárgyév előző év

előző év 

helyesbítése
tárgyév előző év

előző év 

helyesbítése
tárgyév

1. Értékesítés nettó árbevétele 800 6 109 800 6 109

2. Aktivált saját teljesítmények értéke

3. Egyéb bevételek 8 850 9 113 8 850 9 113

– tagdíj, alapítótól kapott befizetés

– támogatások 8 850 9 113 8 850 9 113

– adományok

4. Pénzügyi műveletek bevételei 2 2

5. Rendkívüli bevételek

ebből:

– alapítótól kapott befizetés

– támogatások

A. Összes bevétel (1+2+3+4+5) 9 650 15 224 9 650 15 224

ebből: közhasznú tevékenység bevételei 9 652 15 224 9 652 15 224

6. Anyagjellegű ráfordítások 3 567 9 538 3 567 9 538

7. Személyi jellegű ráfordítások 2 961 7 791 2 961 7 791

ebből: vezető tisztségviselők juttatásai 0 2 101 0 2 101

8. Értékcsökkenési leírás 74 23 74 23

9. Egyéb ráfordítások

10. Pénzügyi műveletek ráfordításai
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Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.
Adatok ezer forintban

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

előző év
előző év 

helyesbítése
tárgyév előző év

előző év 

helyesbítése
tárgyév előző év

előző év 

helyesbítése
tárgyév

11. Rendkívüli ráfordítások
B. Összes ráfordítás (6+7+8+9+10+11) 6 602 17 352 6 602 17 352
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai
C. Adózás előtti eredmény (A–B) 3 048 –2 128 3 048 –2 128
12. Adófizetési kötelezettség
D. Adózott eredmény (C–12) 3 048 –2 128 3 048 –2 128
13. Jóváhagyott osztalék
E. Tárgyévi eredmény (D–13) 3 048 –2 128 3 048 –2 128

Tájékoztató adatok
A. Központi költségvetési támogatás 8 850 9 113 8 850 9 113
B. Helyi önkormányzati költségvetési 
támogatás
C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, 
illetve a Kohéziós Alapból nyújtott 
támogatás
D. Normatív támogatás
E. A személyi jövedelemadó meghatározott 
részének adózó rendelkezése szerinti 
felhasználásáról szóló 1996. évi 
CXXVI. törvény alapján kiutalt összeg
F. Közszolgáltatási bevétel

Könyvvizsgálói záradék

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. £  Igen                  S  Nem

Nyíradony, 2014. június 2.
Dr. Kres Tünde Tímea s. k.,

igazgató
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Az Összefogás Párt beszámolója az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választására fordított 
állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről szóló 2013. évi LXXXVII. törvényben 
foglaltaknak az alábbiak alapján teszünk eleget:

A 298 500 000 forint a 2014-es parlamenti választásokra és annak kampányára került felhasználásra az idevonatkozó 
törvények szerint.

Nyíregyháza, 2014. június 12.

  Szepessy Zsolt s. k.,
  az Összefogás Párt elnöke

Az Országos Ruszin Önkormányzat beszámolója a az országgyűlési képviselők  
2014. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, 
forrásáról és felhasználásának módjáról

Adatok forintban

KIADÁSOK  

016010

Országgyűlési, 

önkormányzati és 

európai parlamenti 

képviselő 

választásokhoz 

kapcsolódó 

tevékenységek

Sorszám Rovat megnevezése
Rovat 

száma
 

19 Személyi juttatások (=14+18) K1 0

20 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 0

21 Szakmai anyagok beszerzése K311  

22 Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 867 830

23 Árubeszerzés K313  

24 Készletbeszerzés (=21+22+23) K31 867 830

25 Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321  

26 Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322  

27 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) K32 0

28 Közüzemi díjak K331  

29 Vásárolt élelmezés K332  

30 Bérleti és lízing díjak K333 289 370

31 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334  

32 Közvetített szolgáltatások K335  

33 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336 769 493
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KIADÁSOK  

016010

Országgyűlési, 

önkormányzati és 

európai parlamenti 

képviselő 

választásokhoz 

kapcsolódó 

tevékenységek

Sorszám Rovat megnevezése
Rovat 

száma
 

34 Egyéb szolgáltatások K337 8 241 205

35 Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) K33 9 300 068

36 Kiküldetések kiadásai K341 894 139

37 Reklám- és propagandakiadások K342 260 000

38 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) K34 1 154 139

39 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K351 890 857

40 Fizetendő általános forgalmi adó K352  

41 Kamatkiadások K353  

42 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K354  

43 Egyéb dologi kiadások K355  

44 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) K35 890 857

45 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) K3 12 212 894

54 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+…+53) K4 0

67 Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) K5 0

75 Beruházások (=68+…+74) K6 0

80 Felújítások (=76+…+79) K7 0

89 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88) K8 0

90 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) K1–K8 12 212 894

94 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=91+92+93) K911 0

99 Belföldi értékpapírok kiadásai (=95+…+98) K912 0

106 Belföldi finanszírozás kiadásai (=94+99+…+105) K91 0

111 Külföldi finanszírozás kiadásai (=107+…+110) K92 0

113 Finanszírozási kiadások (=106+111+112) K9 0

114 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN   12 212 894

BEVÉTELEK  

016010

Országgyűlési, 

önkormányzati és 

európai parlamenti 

képviselő 

választásokhoz 

kapcsolódó 

tevékenységek

Sorszám Rovat megnevezése
Rovat  

száma
 

07 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) B11 0

08 Elvonások és befizetések bevételei B12  

09 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 
államháztartáson belülről

B13  

10 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 
államháztartáson belülről

B14  
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BEVÉTELEK  

016010

Országgyűlési, 

önkormányzati és 

európai parlamenti 

képviselő 

választásokhoz 

kapcsolódó 

tevékenységek

Sorszám Rovat megnevezése
Rovat  

száma
 

11 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 
államháztartáson belülről

B15  

12 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 12 203 182

13 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) B1 12 203 182

19 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) B2 0

33 Közhatalmi bevételek (=22+…+25+31+32) B3 0

34 Áru- és készletértékesítés ellenértéke B401  

35 Szolgáltatások ellenértéke B402  

36 Közvetített szolgáltatások értéke B403  

37 Tulajdonosi bevételek B404  

38 Ellátási díjak B405  

39 Kiszámlázott általános forgalmi adó B406  

40 Általános forgalmi adó visszatérítése B407  

41 Kamatbevételek B408  

42 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409  

43 Egyéb működési bevételek B410 9 712

44 Működési bevételek (=34+…+43) B4 9 712

50 Felhalmozási bevételek (=45+…+49) B5 0

54 Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) B6 0

58 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) B7 0

59 Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) B1–B7 12 212 894

63 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=60+61+62) B811 0

68 Belföldi értékpapírok bevételei (=64+…+67) B812 0

71 Maradvány igénybevétele (=69+70) B813 0

77 Belföldi finanszírozás bevételei (=63+68+71+…+76) B81 0

82 Külföldi finanszírozás bevételei (=78+…+81) B82 0

84 Finanszírozási bevételek (=77+82+83) B8 0

85 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN   12 212 894
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Dancsó János képviselőjelölt beszámolója az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választására 
fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának 
módjáról

Jelölő szervezet: Közösség a Társadalmi Igazságosságért Néppárt
Választókerület: Nógrád megye, 1. sz. egyéni választókerület

Állami költségvetési támogatás összege: 634 890 Ft
Saját forrás összege:  500 000 Ft
Források: 250 000 Ft

Dologi kiadások: 634 890 Ft
Személyi kiadások: 500 000 Ft
Kiadások összesen: 1 384 890 Ft

Bátonyterenye, 2014. június 10.

  Dancsó János s. k.,
  képviselőjelölt

Kállai József képviselőjelölt beszámolója az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választására 
fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának 
módjáról

Jelölő szervezet: Közösség a Társadalmi Igazságosságért Néppárt 
Választókerület: Budapest, 17. sz. egyéni választókerület

Állami költségvetési támogatás összege: 1 000 000 Ft
Saját forrás: 0 Ft
Források összesen: 1 000 000 Ft

Dologi kiadások: 927 576 Ft
Személyi kiadások: 0 Ft
Kiadások összesen: 927 576 Ft

Budapest, 2014. június 3.

  Kállai József s. k.,
  képviselőjelölt
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Dr. Kiss Sándor  képviselőjelölt beszámolója az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, 
anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Választókerület: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 6. számú választókerület

Párt: Jobbik Magyarországért Mozgalom

Felhasznált állami költségvetési támogatás összege: 758 244 Ft

Saját forrás összege: 0 Ft

Összesen: 758 244 Ft

Szolgáltatás/termék megnevezése
Pénzügyi teljesítés 

(kifizetés) dátuma
Felhasználás céljának indoklása

Állami támogatás terhére 

elszámolt számla/egyéb 

bizonylat bruttó összege (Ft)

Saját forrás terhére elszámolt 

számla/egyéb bizonylat  

bruttó összege (Ft)

Reklám molinó 2014. 03. 12. kampányreklám 280 000 0

Terembérlet 2014. 03. 26. terembérlet lakossági fórumhoz Kislétán 100 000 0

Terembérlet 2014. 03. 27. lakossági fórum 23 544 0

Terembérlet 2014. 03. 27. lakossági fórum – Nagykálló 10 000 0

Irodaszerek 2014. 03. 11. szóróanyagok nyomtatása 125 530 0

Óriásplakát 2014. 03. 26. óriásplakát bérlése, nyomtatása 106 170 0

Terembérlet 2014. 04. 01. rendezvényhez színházterem Nyírbátorban 113 000 0

Összesen: 758 244 0

Mindösszesen: 758 244

2014. június 5.
Dr. Kiss Sándor s. k.

képviselőjelölt
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Sándor István képviselőjelölt beszámolója az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választására 
fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának 
módjáról

Jelölő szervezet: Közösség a Társadalmi Igazságosságért Néppárt
Választókerület: Pest megye, 06. számú egyéni választókerület

Állami költségvetési támogatás összege: 285 456 Ft
Saját forrás összege: 0 Ft
Források összesen: 285 456 Ft

Dologi kiadások: 285 456 Ft
Személyi kiadások: 0 Ft
Kiadások összesen: 285 456 Ft

Gödöllő, 2014. június 4. 

  Sándor István s. k.,
  képviselőjelölt

Szabó József képviselőjelölt beszámolója az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választására 
fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának 
módjáról

Jelölő szervezet: Közösség a Társadalmi Igazságosságért Néppárt
Választókerület: Budapest, 3. számú egyéni választókerület

Állami költségvetési támogatás összege: 0 Ft
Saját forrás összege: 278 654 Ft
Források összesen: 278 654 Ft

Dologi kiadások: 278 654 Ft
Személyi kiadások: 0 Ft
Kiadások összesen: 278 654 Ft

Budapest, 2014. június 5. 

  Szabó József s. k.,
  képviselőjelölt
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Számlaösszesítő

Jelölt neve: Szabó József Budapest 15. vk. 1182 Budapest, Nagyenyed u. 62.

Megállapodás száma:  

Kampányidőszak kezdete-vége: 2014. február 15-től 2014. április 6-án 19.00 óráig 

Elszámolt összeg (Ft): 278 654 

Sorsz.
Számla/egyéb bizonylat 

sorszáma 

A számla/

egyéb bizonylat 

kiállítási dátuma

A termék értékesítőjének/ 

a szolgáltatás nyújtójának 

megnevezése

Szolgáltatás/termék 

megnevezése

Pénzügyi 

teljesítés 

(kifizetés) 

dátuma

Felhasználás céljának 

indoklása

Számla/egyéb bizonylat összege (Ft)
Elszámolt 

támogatás

Ft
Nettó ÁFA Bruttó

1. V-SZE-2014/00133 2014. 03. 18.   Théma Lapkiadó Kft.  Hirdetés  2014. 03. 18.   Meghívó lakossági 
fórumokra

81 120 21 902 103 022  

2. 706000287/0659
/00008 

2014. 03. 20. OBI Hungary 
Retail Kft. 

Tűzőgép és 
tűzőkapocs 

2014. 03. 20.   Plakátok feltűzése 
közterületen 

 7 082 1 912  8 994  

3. 2014/042MF 2014. 03. 17.   Másoló Futár Kft.  Digitális nyomtatás  2014. 03. 18.   Szórólap és plakát  35 412 9 561  44 973  

4. 2014/1003MF  2014. 03. 20.   Másoló Futár Kft.  Digitális nyomtatás  2014. 03. 20.   Szórólap és plakát  42 256  11 409 53 665  

5. LJ9SA 5785030 2014. 03. 20.   Pestszentimrei 
Közösségi Ház 

Terembérlet  2014. 03. 21.   Lakossági fórum  20 000 0   20 000  

6. 000008/2014  2014. 03. 14.   Kondor Béla Közösségi 
Ház és Int. 

Terembérlet  2014. 03. 19.   Lakossági fórum  36 000  0 36 000  

7. 000009/2014 2014. 03. 19.   Kondor Béla Közösségi 
Ház és Int. 

Terembérlet  2014. 03. 20.   Lakossági fórum  12 000  0 12 000  

Összesen: 233 870  44 784 278 654  

Budapest, 2014. április 29.

Szabó József s. k.,
képviselőjelölt
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Tóth Zoltán képviselőjelölt beszámolója az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választására 
fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának 
módjáról

Jelölő szervezet: Közösség a Társadalmi Igazságosságért Néppárt
Választókerület: Nógrád megye, 02. számú egyéni választókerület

Állami költségvetési támogatás összege: 1 000 000 Ft
Saját forrás összege: 200 000 Ft
Források összesen: 1 200 000 Ft

Dologi kiadások: 1 000 000 Ft
Személyi kiadások: 200 000 Ft
Kiadások összesen: 1 200 000 Ft

Balassagyarmat, 2014. június 4.

  Tóth Zoltán s. k.,
  képviselőjelölt
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A Hivatalos Értesítőt a Szerkesztőbizottság közreműködésével az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti. 
A szerkesztésért felelős: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva. A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 2–4.
A Hivatalos Értesítő hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu honlapon érhető el. 
Felelős kiadó: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva.
A Hivatalos Értesítő oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó. 
Felelős kiadó: Majláth Zsolt László ügyvezető.

VI. Hirdetmények

A HM ARZENÁL Elektromechanikai Zrt. hirdetménye bélyegző érvénytelenítéséről

A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM ARZENÁL Elektromechanikai Zrt. (cégjegyzékszám: 15-10-040092, székhely: 4461 
Nyírtelek, Dózsa György út 121.) alábbi lenyomatú bélyegzője – illetéktelen eltulajdonítás miatt – 2014. május 22-étől 
érvénytelen.

A Runner Expressz Futárszolgálat Kft. hirdetménye számlatömb érvénytelenítéséről

2014. május 15-én elveszett a Runner Expressz Futárszolgálat Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-565331, székhely: 1117 
Budapest, Budafoki út 111–113.) AP7E-A 534451–534500 sorszámú készpénzes számláit tartalmazó számlatömbje, 
amelyben 7 db kitöltetlen számla volt. Az üres számlák sorszáma: AP7E-A 534494–534500. A számlák érvénytelenek.


	I.	Utasítások
	A honvédelmi miniszter 42/2014. (VI. 20.) HM utasítása 
a nemzeti rendezvények kidolgozásával és megvalósításával összefüggő szervezeti korszerűsítés egyes feladatairól
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