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I. Utasítások

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 1/2015. (I. 12.) MvM utasítása  
miniszteri biztos kinevezéséről

A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 38. § 
(1) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva az alábbi utasítást adom ki:

1. § (1) A  központi államigazgatási szervekről, valamint a  Kormány tagjai és az  államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi 
XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 38. § (2) bekezdése alapján Takács Szabolcs Ferencet 2014. december 8. napjától 
2015. június 7. napjáig a Nemzetközi Holokauszt-emlékezési Szövetség (IHRA) 2015. évi soros elnökségi feladatainak 
összehangolásáért felelős miniszteri biztossá nevezem ki.

 (2) A  miniszteri biztos a  Nemzetközi Holokauszt-emlékezési Szövetség (IHRA) 2015. évi soros elnökségi feladatainak 
ellátásával összefüggésben
a) javaslatot tesz az elnökségi év programjaira;
b) az elnökségi év megvalósításával összefüggésben összehangolja a Miniszterelnökség és a szakminisztériumok 

tevékenységét;
c) nemzetközi tárgyalásokon képviseli Magyarországot;
d) az a)–c)  pontok szerinti feladatokhoz kapcsolódóan felméréseket, konzultációkat, valamint rendezvényeket 

kezdeményez és szervez.

2. §  A miniszteri biztost tevékenysége ellátásáért a Ksztv. 38. § (6) bekezdése alapján helyettes államtitkári illetménynek 
megfelelő összegű díjazás illeti meg.

3. §  A miniszteri biztost tevékenységének ellátásában titkárság segíti.

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

5. §  Hatályát veszti a miniszteri biztos kinevezéséről szóló 8/2014. (XI. 17.) MvM utasítás.

  Lázár János s. k.,
  Miniszterelnökséget vezető miniszter
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Az emberi erőforrások minisztere 1/2015. (I. 12.) EMMI utasítása  
miniszteri biztos kinevezéséről

A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 38. § 
(1) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva az alábbi utasítást adom ki:

1. §  A  központi államigazgatási szervekről, valamint a  Kormány tagjai és az  államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi 
XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 38. § (2) bekezdése alapján a Liget Budapest projekttel kapcsolatos feladatok 
ellátására 2014. december 6. napjától hat hónap időtartamra dr. Baán Lászlót miniszteri biztossá nevezem ki.

2. §  A  miniszteri biztos feladatköre az  új nemzeti közgyűjteményi épületegyüttesre vonatkozó koncepció második 
ütemeként a Városliget átfogó hasznosítási koncepciójáról szóló 1397/2013. (VII. 2.) Korm. határozatban, valamint 
az új nemzeti közgyűjteményi épületegyüttesről és a megvalósítás előkészítéséhez szükséges intézkedésekről szóló 
1031/2013. (I. 30.) Korm. határozatban meghatározott fejlesztésekkel kapcsolatos, az emberi erőforrások miniszterének 
felelősségi körébe tartozó feladatok végrehajtásának irányítására, ennek keretében különösen a  következőkre 
terjed ki:
a) a fejlesztési folyamatok irányítása, koordinálása, ideértve a  Liget Budapest, valamint az  új nemzeti 

közgyűjteményi épületegyüttes projektek fővárosi fejlesztésekkel történő összehangolását;
b) a Városliget és környéke szabályozási tervei változtatásának előkészítése, a Városligetnek a  Liget Budapest, 

valamint az  új nemzeti közgyűjteményi épületegyüttes projektekkel összefüggő, átfogó városszerkezeti 
tervének (Master Plan) kidolgoztatása;

c) a Liget Budapest, valamint az  új nemzeti közgyűjteményi épületegyüttes projektek finanszírozásával 
kapcsolatos tárgyalások lefolytatása, a fejlesztési forrásokkal történő gazdálkodás;

d) a Liget Budapest, valamint az új nemzeti közgyűjteményi épületegyüttes projektek által érintett ingatlanok 
tulajdoni helyzetének rendezése, valamint a vonatkozó szerződési és jogszabályi intézkedések előkészítése;

e) a programalkotó szakmai munkacsoportok munkájának szervezése, felügyelete;
f ) a nemzetközi építészeti tervpályázat előkészítése és lebonyolítása;
g) az engedélyezéshez és finanszírozáshoz szükséges műszaki és egyéb felmérések és tanulmányok elkészíttetése;
h) az érintett múzeumokban folyó, az átköltözést előkészítő munkák figyelemmel kísérése és beépítése a projekt 

munka- és finanszírozási ütemterveibe.

3. §  A miniszteri biztos az új nemzeti közgyűjteményi épületegyüttesre vonatkozó koncepció végrehajtásából eredően:
a) kidolgozza a keleti nyitás jegyében egy Ázsiai Művészeti Központ fejlesztési koncepcióját;
b) irányítja az Iparművészeti Múzeum szakmai, szervezeti és működési megújítását.

4. §  A miniszteri biztos a 3. § b) pontjában meghatározott feladatai ellátása körében az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 33/2014. (IX. 16.) EMMI utasítás 1.  melléklet 131.  §-ában foglaltak 
figyelembevételével és a 4. függelék I.4.6. pontjában foglaltaktól eltérően jogosult az alábbiakra:
a) a bevételi és kiadási előirányzatokkal való gazdálkodás rendszeres figyelemmel kísérése, a végrehajtás, illetve 

a  költségvetési szerv által ellátandó közfeladatok meg nem valósításának veszélye esetén a  jogszabályban 
meghatározott szükséges intézkedések megtétele;

b) a költségvetési szerv által ellátandó közfeladatok ellátására vonatkozó és az erőforrásokkal való szabályszerű 
és hatékony gazdálkodáshoz szükséges követelmények érvényesítése, számonkérése, ellenőrzése;

c) jogszabályban meghatározott esetekben a  költségvetési szerv döntéseinek előzetes vagy utólagos 
jóváhagyása;

d) egyedi utasítás kiadása feladat elvégzésére vagy mulasztás pótlására.

5. §  A 4. §-ban meghatározott feladatok kivételével a miniszteri biztos tevékenységét az emberi erőforrások minisztere 
a kultúráért felelős államtitkár útján irányítja.
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6. §  A  miniszteri biztos tevékenységét az  Emberi Erőforrások Minisztériuma keretében működő Miniszteri Kabinet 
titkársága nem segíti.

7. §  A miniszteri biztos a Ksztv. 38. § (6) bekezdése szerinti helyettes államtitkári illetménynek megfelelő összegű díjazásra 
és juttatásokra jogosult.

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

9. §  Hatályát veszti a miniszteri biztos kinevezéséről szóló 25/2014. (VII. 18.) EMMI utasítás.

  Balog Zoltán s. k.,
  emberi erőforrások minisztere

A honvédelmi miniszter 1/2015. (I. 12.) HM utasítása  
a 2015–2018. évekre vonatkozó Honvédelmi Szakpolitikai Program kidolgozásáról és aktualizálásáról

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, 
figyelemmel a kormányzati stratégiai irányításról szóló 38/2012. (III. 12.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdés a) pontjára, a következő 
utasítást adom ki:

1. Általános rendelkezések

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

 (2) A Honvédelmi Szakpolitikai Program (a továbbiakban: HSZP) a honvédelmi szakpolitikai ágazat négyéves cselekvési 
terve, melynek rendeltetése a Honvédelmi miniszteri programban (a továbbiakban: MP) és a HM 2013–2022. közötti 
időszakra vonatkozó hosszú távú tervében (a továbbiakban: 10 éves terv) meghatározott célkitűzések megvalósítása 
a prognosztizált tervidőszaki források és az ismert kötelezettségek figyelembevételével.

 (3) A HSZP iránymutatást nyújt az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 
33/B. §-a szerinti, a költségvetési évet követő három évre vonatkozó szakmai és költségvetési terv összeállításához.

2. § (1) Az utasítás alkalmazásában
a) aktualizálás: a  HSZP-ben meghatározott prioritások és tervezési súlypontok megváltoztatása a  HSZP 

nyomon követése során keletkező adatok és információk alapján, valamint a politikai iránymutatás változása 
következtében,

b) átfogó stratégiai célok: az MP-ben meghatározott közép- és hosszú távú célkitűzések,
c) beavatkozási irányok: az átfogó stratégiai célok eléréséhez szükséges lépések,
d) együttműködők: a  program, a  projekt és a  feladat erőforrás- és költségtervezésében, valamint 

a  feladat-végrehajtásban érintett honvédelmi szervezetek, melyek feladataikat a  programfelelős vagy 
a  programmenedzser koordinálásával, a  vonatkozó közjogi szervezetszabályozó eszközök előírásaival 
összhangban végzik,

e) PillÉrt: a  stratégiai pillérek felelőseinek értekezlete, a  HSZP kidolgozását támogató, főosztály-vezetői szintű 
koordinációs fórum,
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f ) stratégiai feladatok: a  haderő meglévő és kialakítandó képességeire meghatározó hatással bíró működés-
fenntartási feladatok, illetve a védelempolitikai szempontból meghatározó nemzetközi és egyéb feladatok,

g) stratégiai pillérek: a  honvédelmi szakpolitikai területet lefedő, elkülöníthető tervezési területek, amelyek 
mentén leírhatók a honvédelmi szakpolitikai területet jellemző legfontosabb folyamatok és összefüggések,

h) stratégiai pillérek felelősei: a tervezési terület feladatainak és a tervezési területen belüli koordináció ellátására 
kijelölt honvédelmi szervezetek vezetői,

i) tervidőszak: a 2015–2018. éveket felölelő időintervallum.
 (2) Az utasításban meghatározott feladatok végrehajtása során

a) a kormányzati stratégiai irányításról szóló 38/2012. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KSIR) 7. §-ában és
b) a védelmi képesség-fejlesztési feladatok programozott tervezéséről és végrehajtásáról szóló 113/2007. (HK 20.) 

HM utasítás 3. § a), b), d)–f ) és i) pontjában
meghatározott fogalmakat is alkalmazni kell.

2. A HSZP kidolgozásának szervezeti keretei, felelősségi körök

3. §  A HSZP kidolgozását – figyelemmel 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 (a továbbiakban: Hvt. vhr.) 6. § (1) bekezdés 18–21. pontjára – a HM közigazgatási államtitkára 
(a továbbiakban: HM KÁT) szakirányítja, a tervezési feladatok végrehajtásának koordinálását – figyelemmel a Hvt. vhr. 
8. § (2) bekezdésére – a HM védelempolitikáért és védelmi tervezésért felelős helyettes államtitkár (a továbbiakban: 
HM VPVT HÁT) irányításával a HM Védelmi Tervezési Főosztály (a továbbiakban: HM VTF) végzi.

4. §  A HSZP kidolgozása a honvédelmi szakpolitikai területen a következő stratégiai pillérekre – tervezési területekre – 
osztva történik:
a) Az  MH és a  társadalom kapcsolatának fejlesztése, mely a  honvédelem ügyére, valamint az  MH és a  civil 

lakosság közötti kapcsolatok erősítésére terjed ki. A tervezési terület feladatait és a tervezési területen belüli 
koordinációt – a HM társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár irányításával – a HM Társadalmi 
Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti Főosztály főosztályvezetője látja el.

b) A haderő fejlesztése és alkalmazása, mely az MH képességeire és stratégiai feladataira terjed ki. A tervezési 
terület feladatait és a  tervezési területen belüli koordinációt – a  Honvéd Vezérkar főnöke (a továbbiakban: 
HVKF) irányításával – a Honvéd Vezérkar Haderőtervezési Csoportfőnökség csoportfőnöke látja el.

c) A  központi intézményfejlesztés, mely a  HM közigazgatási feladatait ellátó szervezetrendszerre, annak 
vonatkozásában a  HM Tervezési és Koordinációs Főosztálynak (a továbbiakban: HM TKF) a  Honvédelmi 
Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (VIII. 1.) HM utasításban meghatározott 
feladat- és hatáskörébe tartozó szervezetfejlesztésre – ezen belül a szervezeti felépítésre, a létszámgazdálkodásra 
és a vezetési rendszerre – terjed ki. A tervezési terület feladatait és a tervezési területen belüli koordinációt 
– a HM KÁT irányításával – a HM TKF főosztályvezetője látja el.

d) Az ország védelmi felkészítése, valamint a rendvédelmi és a polgári képességek honvédelmi célú fejlesztése, 
mely a védelmi igazgatás feladat- és szervezeti rendszerére terjed ki. A tervezési terület feladatait és a tervezési 
területen belüli koordinációt – a HM KÁT irányításával – a HM Védelmi Hivatal főigazgatója látja el.

e) A  katonai nemzetbiztonsági fejlesztés, mely a  katonai hírszerzési, felderítési és elhárítási feladatokra és 
intézményre terjed ki. A  tervezési terület feladatait és a  tervezési területen belüli koordinációt – a  KNBSZ 
főigazgatója irányításával – a KNBSZ A3 Főosztály főosztályvezetője látja el.

5. § (1) A HSZP kidolgozása során a stratégiai pillérek felelősei jogosultak
a) a tervezési területük működésében érintett honvédelmi szervezeteket a tervezési tevékenységbe bevonni,
b) a tervezési területüket érintő programok kidolgozását irányítani, – a folyamatban lévő programokra vonatkozó, 

hatályban lévő szabályozók figyelembevételével – a programfelelősök és a programmenedzserek kijelölésére 
javaslatot tenni,

c) a  tervezési területükön tervezhető forráskeretek programokhoz, feladatokhoz történő hozzárendelését 
koordinálni,

d) a  tervezési területük feladataiban és a  feladatok végrehajtásában érintett honvédelmi szervezetek vezetői, 
képviselői, illetve más pillérfelelős részvételével egyeztető értekezleteket összehívni és levezetni,
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e) a tervezési területük feladataiban és a feladatok végrehajtásában érintett honvédelmi szervezetek vezetőitől 
információt és adatszolgáltatást kérni,

f ) a  programfelelősöktől és programmenedzserektől a  programok előkészítésére, végrehajtására és nyomon 
követésére vonatkozóan információt és adatszolgáltatást kérni és

g) a tervezés során készült dokumentumok megismerésére és véleményezésére.
 (2) A HSZP kidolgozása során a stratégiai pillérek felelőseinek feladatai

a) a programok végrehajtásának nyomon követése és értékelése,
b) a biztosított források felhasználásának nyomon követése,
c) más stratégiai pillérfelelőssel, valamint a  tervezési területükön érintett honvédelmi szervezetek vezetőivel, 

képviselőivel összehívott egyeztető értekezletek eredményeiről a HM VTF-et tájékoztatni és
d) a tervezési területükön készülő dokumentumok tartalmi és formai egységességét biztosítani.

6. § (1) A PillÉrt állandó résztvevői
a) a stratégiai pillérek felelősei,
b) a HM VTF főosztályvezetője,
c) a HM Kontrolling Főosztály főosztályvezetője,
d) a HM Gazdasági Tervezési és Szabályozási Főosztály (a továbbiakban: HM GTSZF) főosztályvezetője,
e) a HM Humánpolitikai Főosztály főosztályvezetője és
f ) a HM Hadfelszerelés Fejlesztési Főosztály főosztályvezetője.

 (2) A PillÉrt-re a tervezési terület érintettsége alapján a honvédelmi szervezetek más vezetői és a honvédelmi szervezetek 
képviselői is meghívhatók.

 (3) A  HSZP kidolgozásának megkezdésére és lezárására PillÉrt megtartásával kerül sor, melynek összehívására és 
vezetésére a  HM VTF főosztályvezetője jogosult. A  HSZP kidolgozásának időszakában a  HM VTF főosztályvezetője 
havi rendszerességgel PillÉrt-et tart. További PillÉrt szükség szerint szervezhető, melyet a PillÉrt állandó résztvevői 
a HM VTF főosztályvezetőjénél kezdeményezhetnek.

 (4) A HM VTF a havi PillÉrt előtt legalább három munkanappal megküldi a meghívót és a napirendet a résztvevők részére. 
A PillÉrt-ről a HM VTF jegyzőkönyvet készít, melyet a PillÉrt-et követő három munkanapon belül megküld az értekezlet 
résztvevőinek.

3. A HSZP előkészítésének tartalmi és módszertani megalapozása

7. § (1) A  HM VTF az  utasítás hatálybalépését követő öt munkanapon belül PillÉrt-et hív össze a  végrehajtandó feladatok 
egyeztetése érdekében.

 (2) A  stratégiai pillérek felelősei koordinálják az  1.  mellékletben található Tervidőszaki programok jegyzéke táblázat 
(a továbbiakban: TPJ) kitöltését. A stratégiai pillérek felelősei a kitöltött TPJ-t megküldik a HM VTF részére. A HM VTF 
az adatszolgáltatás összesítését követően a TPJ-t nyilvántartásba veszi, és megküldi azt a PillÉrt állandó résztvevői 
részére.

 (3) A stratégiai pillérek felelősei – a programfelelősök és az együttműködők bevonásával – áttekintik és szükség esetén 
aktualizálják a folyamatban lévő, az MP kidolgozása során elrendelt, valamint a 10 éves tervben szereplő tervidőszaki 
programokat és stratégiai feladatokat, valamint azok forrásigényét és ütemezését. A  felülvizsgálat eredményét 
a 2. melléklet szerinti Tervidőszaki programok prioritási listájában – a programokat és a stratégiai feladatokat prioritási 
sorrendbe rendezve – rögzítik.

 (4) A programfelelősök és az együttműködők
a) a 2015. évre vonatkozóan a végrehajtandó programokat és a stratégiai feladatokat a HM fejezet költségvetésével 

összhangban,
b) a  2016–2018. évekre vonatkozóan a  10 éves tervben jóváhagyott programokat és stratégiai feladatokat, 

valamint az  időközben elrendelt programokat és stratégiai feladatokat a  10 éves terv szakági programokra 
vonatkozó – a  szerződéses kötelezettségek és a  10 éves terv jóváhagyása óta meghozott vezetői döntések 
figyelembevételével – aktualizált, erőforráskeretnek megfelelően

tervezik.
 (5) Az átfogó stratégiai célok elérésének nyomon követése a programok és a stratégiai feladatok teljesülésének mérésén 

keresztül valósul meg. A HSZP méréséhez a stratégiai pillérek felelősei – a programfelelősök és az együttműködők 
bevonásával – valós időben a valós helyzetet tükröző, stratégiai mélységű információt szolgáltató mérföldköveket és 
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a KSIR-ban meghatározott feltételeknek megfelelő mutatókat határoznak meg. A HM VTF a HSZP nyomon követését 
félévente, a feladatok végrehajtásának értékelését – az MP értékelését támogatva – évente hajtja végre. A nyomon 
követés és az értékelés részletes feladatait a HSZP tartalmazza.

4. A HSZP tervezetének előkészítése, jóváhagyása és a jóváhagyott HSZP aktualizálása

8. § (1) A stratégiai pillérek felelősei a 7. § (3) bekezdése alapján elkészített prioritási lista javaslatot megküldik a PillÉrt állandó 
résztvevői részére. A HM VTF PillÉrt-et hív össze a tervidőszakban végrehajtandó programok és stratégiai feladatok 
prioritási listájának véglegesítése érdekében. A  PillÉrt-en egyeztetett javaslatok alapján kialakított prioritási listát 
a HM VTF 2015. február 27-ig nyilvántartásba veszi és megküldi azt a PillÉrt állandó résztvevői részére.

 (2) A 3. melléklet szerinti adatlapok kitöltése érdekében a HM GTSZF 2015. február 27-ig megküldi a HM VTF – valamint 
tájékoztatásul a PillÉrt állandó résztvevői – részére a 7. § (4) bekezdés b) pontja szerint összeállított erőforráskeretet.

 (3) A  megküldött Tervidőszaki programok prioritási listája alapján a  stratégiai pillérek felelőseinek koordinálásával 
a  programfelelősök és az  együttműködők kitöltik a  3.  melléklet szerinti adatlapokat, melyeket a  stratégiai pillérek 
felelősei 2015. március 27-ig megküldenek a PillÉrt állandó résztvevői részére.

 (4) A  HM VTF az  adatszolgáltatás alapján elkészíti a  HSZP tervezetét, melyet véleményezés céljából megküld a  PillÉrt 
állandó résztvevői részére.

 (5) A beérkezett vélemények feldolgozását követően a HM VTF – szükség esetén PillÉrt összehívásával – véglegesíti a HSZP 
tervezetét, és azt 2015. április 24-ig – a helyettes államtitkárok, a HVKF és a HM KÁT útján – felterjeszti jóváhagyásra 
a miniszter részére.

9. §  A jóváhagyott HSZP 2016–2018. közötti időszakra történő aktualizálását – a PillÉrt keretei között – a HM VPVT HÁT 
irányításával a  HM VTF hajtja végre. Az  aktualizált HSZP-t a  HM VTF 2016. január 31-ig felterjeszti jóváhagyásra 
a miniszter részére.

5. Záró rendelkezések

10. §  Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba, és 2016. február 28-án hatályát veszti.

  Dr. Hende Csaba s. k.,
  honvédelmi miniszter
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1. melléklet az 1/2015. (I. 12.) HM utasításhoz

TERVIDŐSZAKI PROGRAMOK JEGYZÉKE

Programok/stratégiai feladatok megnevezése Pillérfelelős Program/feladatfelelős Együttműködők

2015.

Átfogó stratégiai cél 1

Beavatkozási irány 1

Program 1

Program 2

……

Beavatkozási irány 2

Program 1

Stratégiai feladat 1

……

Átfogó stratégiai cél 2

Beavatkozási irány 1

Program 1

Program 2

Stratégiai feladat 1

……

2016.

……

2. melléklet az 1/2015. (I. 12.) HM utasításhoz

TERVIDŐSZAKI PROGRAMOK PRIORITÁSI LISTÁJA

Fontossági sorrend Program (feladat) megnevezése Forrásigény
Programfelelős 

Programmenedzser

2015.

Stratégiai pillér

1.

2.

……

2016.

Stratégiai pillér

1.

2.

……

2017.

……
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3. melléklet az 1/2015. (I. 12.) HM utasításhoz

ADATLAP A HONVÉDELMI SZAKPOLITIKAI PROGRAM (2015–2018.) 
ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

STRATÉGIAI CÉL:

BEAVATKOZÁSI IRÁNY:

PILLÉRFELELŐS:

FELELŐS:

AZ ELÉRENDŐ KÉPESSÉG MEGNEVEZÉSE, LEÍRÁSA, SZÜKSÉGESSÉGE:

A vastagon keretezett részt a Honvédelmi Minisztérium Védelmi Tervezési Főosztály tölti ki!

A KAPCSOLÓDÓ PROGRAM, PROJEKT, STRATÉGIAI FELADAT MEGNEVEZÉSE

AZONOSÍTÓ: 

ÜTEMEZÉS INDÍTÁS:

KÉPESSÉG ELÉRÉSE:

FORRÁS (M FT) TELJES SZÜKSÉGLET:

TERVIDŐSZAKI SZÜKSÉGLET:

KAPCSOLÓDÓ NEMZETI PROGRAMOK:

NATO KÉPESSÉGCÉLOK (CP/FG):

EU PROGRAMOK:

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTÁCIÓK ÉS SZABÁLYOZÓK FELSOROLÁSA:

ÜTEMEZÉS:

2015. A KAPCSOLÓDÓ PROGRAM, PROJEKT, STRATÉGIAI FELADAT:
Ø ÖSSZETEVŐI1, MÉRFÖLDKÖVEI, MUTATÓI
Ø FORRÁSIGÉNYE (M FT)
Ø VÉGREHAJTÓI

2016.

2017.

2018.

FORÁSIGÉNY ÖSSZESEN (M FT):

A PROGRAM ÁLLAPOTÁNAK LEÍRÁSA (TERVIDŐSZAK ELŐTTI INDÍTÁS ESETÉN):

A TERVIDŐSZAKON TÚL VÉGREHAJTANDÓ FELADATOK ÉS AZOK FORRÁSIGÉNYE:

1 Összetevői: a  NATO-ban alkalmazott DOTMLPFI (Doctrine, Organization, Training, Materiel, Leadership and education, Personnel, Facilities and 
Interoperability) képesség összetevők kialakításának megjelenítése.
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A PROGRAM, STRATÉGIAI FELADAT TOVÁBBI, TERVIDŐSZAKBAN FELMERÜLŐ  
FELADATAI (FENNTARTÁS)

MEGNEVEZÉS
VÉGREHAJTÁS 

FELELŐSE 

MENNYISÉG
EGYÜTTMŰKÖDŐK

2015. 2016. 2017. 2018.

HADMŰVELETI, HARCÁSZATI (doktrínák, szabályozók)

FORRÁSIGÉNY (M FT):

SZERVEZETI, SZEMÉLYI (állománytáblák)

FORRÁSIGÉNY (M FT):

KIKÉPZÉSI, OKTATÁSI

FORRÁSIGÉNY (M FT):

LOGISZTIKAI (anyagok, eszközök)

FORRÁSIGÉNY (M FT):

INFRASTRUKTURÁLIS

FORRÁSIGÉNY (M FT):

FORRÁSIGÉNY ÖSSZESEN (M FT):
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A külgazdasági és külügyminiszter 1/2015. (I. 12.) KKM utasítása  
miniszteri biztos kinevezésének visszavonásáról

A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 38. § 
(1) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva az alábbi utasítást adom ki:

1. §  A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010.  évi 
XLIII.  törvény 38. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján dr. Pörzse Gábor Ferenc 10/2014. (X.  17.) 
KKM utasítással adott miniszteri biztosi kinevezését 2014. december 15-ei hatállyal visszavonom.

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

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

A nemzeti fejlesztési miniszter 1/2015. (I. 12.) NFM utasítása  
a miniszteri biztos kinevezéséről szóló 30/2014. (IX. 10.) NFM utasítás módosításáról

A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 38. § 
(1) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva az alábbi utasítást adom ki:

1. §  A miniszteri biztos kinevezéséről szóló 30/2014. (IX. 10.) NFM utasítás (a továbbiakban: Utasítás) 7. § (1) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A miniszteri biztost a Ksztv. 38. § (9) bekezdés a) pontja alapján díjazás és juttatás nem illeti meg.”

2. §  Az Utasítás a következő 9. §-sal egészül ki:
„9.  § A  miniszteri biztos kinevezéséről szóló 30/2014. (IX. 10.) NFM utasítás módosításáról szóló 1/2015. (I. 12.) 
NFM utasítással megállapított 7. § (1) bekezdését 2015. január 1. napjától kell alkalmazni.”

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

4. §  Hatályát veszti az Utasítás 3. §-a.

  Dr. Seszták Miklós s. k.,
  nemzeti fejlesztési miniszter
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II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények

A külgazdasági és külügyminiszter 1/2015. (I. 12.) KKM közleménye  
az adóügyekben történő kölcsönös adminisztratív segítségnyújtásról szóló Egyezmény és az adóügyekben 
történő kölcsönös adminisztratív segítségnyújtásról szóló Egyezményt módosító Jegyzőkönyv 
kihirdetéséről szóló 2014. évi XLII. törvény 2–5. §-ának hatálybalépéséről

A 2014. évi XLII. törvénnyel a Magyar Közlöny 2014. október 3-i, 137. számában kihirdetett, az adóügyekben történő 
kölcsönös adminisztratív segítségnyújtásról szóló Egyezmény 28. Cikke és az  adóügyekben történő kölcsönös 
adminisztratív segítségnyújtásról szóló Egyezményt módosító Jegyzőkönyv IX. Cikke egyaránt az  alábbiak szerint 
rendelkezik a hatálybalépésről:
„A ratifikációs, jóváhagyási vagy elfogadási okmány letétbe helyezését követő három hónapos időtartam eltelte utáni 
hónap első napján lép hatályba.”

A ratifikációs okiratok letétbe helyezésének napja: 2014. november 7.
Az Egyezmény és a Jegyzőkönyv Magyarország tekintetében történő hatálybalépésének napja: 2015. március 1.

A fentiekre tekintettel, összhangban a  2014. évi XLII. törvény 7.  § (4)  bekezdésével megállapítom, hogy 
az adóügyekben történő kölcsönös adminisztratív segítségnyújtásról szóló Egyezmény és az adóügyekben történő 
kölcsönös adminisztratív segítségnyújtásról szóló Egyezményt módosító Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2014. évi 
XLII. törvény 2–5. §-a 2015. március 1-jén, azaz kettőezer-tizenöt március elsején lép hatályba.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter
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A külgazdasági és külügyminiszter 2/2015. (I. 12.) KKM közleménye  
a tajpeji Magyar Kereskedelmi Iroda és a Magyarországi Tajpej Képviseleti Iroda között az ideiglenesen 
munkát vállaló turisták programjáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2014. évi LIII. törvény 
2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

A 2014. évi LIII. törvénnyel a Magyar Közlöny 2014. október 30-i, 147. számában kihirdetett, a tajpeji Magyar 
Kereskedelmi Iroda és a Magyarországi Tajpej Képviseleti Iroda között az ideiglenesen munkát vállaló turisták 
programjáról szóló Megállapodás 19. cikke az alábbiak szerint rendelkezik a hatálybalépésről:
„A tajpeji Magyar Kereskedelmi Iroda és a Magyarországi Tajpej Képviseleti Iroda írásban értesíti egymást arról, hogy 
a Megállapodás hatálybalépéséhez szükséges belső jogi előírásaiknak eleget tettek. Ez a Megállapodás a későbbi 
diplomáciai jegyzék kézhezvételétől számított harmincadik (30.) napon lép hatályba.” 

Az utolsó értesítés megérkezésének napja: 2014. december 1.
A Megállapodás hatálybalépésének napja: 2014. december 31.

A fentiekre tekintettel, összhangban a 2014. évi LIII. törvény 4. § (3) bekezdésével megállapítom, hogy a tajpeji 
Magyar Kereskedelmi Iroda és a Magyarországi Tajpej Képviseleti Iroda között az ideiglenesen munkát vállaló turisták 
programjáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2014. évi LIII. törvény 2. és 3. §-a 2014. december 31-én, 
azaz kettőezer-tizennégy december harmincegyedikén lépett hatályba.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter
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III. Személyügyi közlemények

A Belügyminisztérium 2014. decemberi elismerési hírei

A belügyminiszter

a belügyi tömegsport, illetve sportszervezés területén elért kimagasló tevékenysége elismeréséül

– rendőrségi tanácsosi címet adományozott

Hűbéresi Zsolt r. őrnagy úrnak, a Készenléti Rendőrség Kiképzési és Módszertani Osztálya kiemelt főreferensének;

– tűzoltósági tanácsosi címet adományozott

Péter Zsolt tű. alezredes úrnak, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, Humán Szolgálat, Oktatásigazgatási 
és Kiképzési Főosztály kiemelt főelőadójának;

– Ajka kristály pohárkészlet emléktárgyat adományozott

Borka László r. őrnagy úrnak, a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság, Humánigazgatási Szolgálat, 
Oktatási és Kiképzési Csoport vezetőjének;

– dísztőr emléktárgyat adományozott

dr. Demény Ádám Imre tű. ezredes úrnak, a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság főigazgatójának;

– festmény emléktárgyat adományozott

dr. Freyer Tamás úrnak, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Rendészettudományi Kar tanszékvezetőjének, főiskolai 
tanárnak;

– Seiko óra emléktárgyat adományozott

Balogh Mária r. főtörzszászlós asszonynak, a Terrorelhárítási Központ referensének,
Deák László r. főtörzszászlós úrnak, a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság, Mélységi Ellenőrzési és Közterületi 
Támogató Osztály, Közterületi Támogató Alosztály járőrvezetőjének,
Horváth Aranka r. főtörzsőrmester asszonynak, a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság, Kiskunfélegyházi 
Rendőrkapitányság, Rendészeti Osztály, Közlekedésrendészeti Alosztály járőrének,
Mező László bv. főhadnagy úrnak, a Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási Központja kiemelt főelőadójának;

az 1956-os forradalom emlékének megőrzése érdekében kifejtett alkotó tevékenysége elismeréséül

– Miniszteri Elismerő Oklevelet adományozott

Kasznár Gyula r. alezredes úrnak, az Országos Rendőr-főkapitányság, Bűnügyi Elemző-értékelő Osztály vezetőjének,
Laskay Gyula Béla r. alezredes úrnak, a Budapesti Rendőr-főkapitányság, Gazdaságvédelmi Alosztály vezetőjének,
Nagy Sándor István r. főhadnagy úrnak, a Budapesti Rendőr-főkapitányság, Gazdaságvédelmi Alosztály főnyomozójának;
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kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréséül, a bűnmegelőzés 25 éves évfordulója alkalmából

– Bűnmegelőzésért Emlékérmet adományozott

Csonka Györgyi ny. r. ezredes asszonynak, az Országos Rendőr-főkapitányság, Bűnügyi Főosztály, Bűnmegelőzési 
Osztály főelőadójának,
dr. Kacziba Antal ny. r. altábornagy úrnak, a Belügyminisztérium volt rendészeti helyettes államtitkárának, az Országos 
Rendőr-főkapitányság volt bűnügyi főigazgatójának,
dr. Túrós András ny. r. altábornagy úrnak, az Országos Polgárőr Szövetség elnökének;

– dísztőr emléktárgyat adományozott

dr. Csendes László ny. r. ezredes úrnak, az Országos Rendőr-főkapitányság, Megelőzési és Kommunikációs Főosztály, 
Bűnmegelőzési és Esélyegyenlőségi Osztály volt osztályvezetőjének,
dr. Diószegi Gábor ny. r. alezredes úrnak, az Országos Rendőr-főkapitányság, Bűnügyi Főosztály, Bűnmegelőzési és 
Áldozatvédelmi Osztály volt kiemelt főreferensének,
Neubauer Tamás r. alezredes úrnak, a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság, Bűnügyi Szervek, Bűnmegelőzési Osztály 
vezetőjének,
Szabó Mihály ny. r. ezredes úrnak, az Országos Rendőr-főkapitányság, Megelőzési Főosztály volt főosztályvezetőjének;

– festmény emléktárgyat adományozott

Fodor Attila úrnak, a CBA Kereskedelmi Kft. kommunikációs igazgatójának,
Huber Károly úrnak, a Felelős Társadalomért Közhasznú Alapítvány programigazgatójának, kuratóriumi tagnak;

– óra emléktárgyat adományozott

Bácskai Tünde r. alezredes asszonynak, a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia Végrehajtásáért Felelős Miniszteri Biztosi 
Titkárság ügyintézőjének,
Bogáth Gábor úrnak, a BM Pénzügyi Erőforrás-gazdálkodási Főosztály, Intézménygazdálkodási Osztály vezetőjének, 
főosztályvezető-helyettesnek,
Buglaveczné Matisz Henrietta asszonynak, a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia Végrehajtásáért Felelős Miniszteri 
Biztosi Titkárság főelőadójának,
Daubner Gabriella r. alezredes asszonynak, a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság, Bűnügyi Osztály, Bűnmegelőzési 
Alosztály vezetőjének,
Kocsis Irén Mária r. alezredes asszonynak, a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság, Bűnügyi Osztály, Bűnmegelőzési 
Alosztály vezetőjének,
Szoboszlainé Schiller Zsuzsanna r. alezredes asszonynak, a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság, Bűnmegelőzési Osztály 
vezetőjének,
Tarczayné Geszti Krisztina asszonynak, a BM Pénzügyi Erőforrás-gazdálkodási Főosztály ügyintézőjének,
Váróczi-Bakos Rita r. őrnagy asszonynak, a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság, Bűnmegelőzési Osztály 
főelőadójának,
Vetró-Takács Anna r. százados asszonynak, a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság, Bűnmegelőzési Osztály kiemelt 
főelőadójának;

– Zsolnay-készlet emléktárgyat adományozott

Molnárné Musta Mónika asszonynak, a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság, Bűnügyi Osztály, Bűnmegelőzési Alosztály 
kiemelt főelőadójának;

– soron kívül előléptette rendőr századossá

Nagy Ildikó r. főhadnagy asszonyt, a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia Végrehajtásáért Felelős Miniszteri Biztosi 
Titkárság kiemelt főelőadóját;
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– soron kívül előléptette rendőr főtörzsőrmesterré

Szabó Péter r. törzsőrmester urat, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság, Edelényi Rendőrkapitányság, 
Bűnügyi Osztály nyomozóját;

– soron kívül előléptette nyugállományú rendőr alezredessé

Balázsfalvi Gusztávné ny. r. őrnagy asszonyt, a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának volt 
osztályvezető-helyettesét;

kiemelkedő helytállása, bátor magatartása elismeréséül

– Bátorságért Érdemjelet adományozott, egyben jutalomban részesítette

Kismarton Tamás r. törzsőrmester urat, a Készenléti Rendőrség, Bevetési Főosztály járőrét,
Sarkadi Dániel r. főtörzsőrmester urat, a Készenléti Rendőrség, Bevetési Főosztály járőrvezetőjét;

a Belügyi Nyugdíjasok Budapesti Egyesületében végzett tevékenysége elismeréséül, a karácsonyi ünnepség 
alkalmából

– festmény emléktárgyat adományozott

Dobrai János ny. ezredes úrnak, a Belügyi Nyugdíjasok Budapesti Egyesülete tagjának,
Durai Ferenc ny. tű. ezredes úrnak, a Belügyi Nyugdíjasok Budapesti Egyesülete tagjának,
Kenyeres András ny. r. ezredes úrnak, a Belügyi Nyugdíjasok Budapesti Egyesülete tagjának,
Körösi Ferenc ny. hőr. alezredes úrnak, a Belügyi Nyugdíjasok Budapesti Egyesülete tagjának,
Nagy Sándor ny. r. alezredes úrnak, a Belügyi Nyugdíjasok Budapesti Egyesülete tagjának;

– Seiko óra emléktárgyat adományozott

Varga Béláné asszonynak, a Belügyi Nyugdíjasok Budapesti Egyesülete tagjának;

kimagasló szakmai tevékenysége elismeréséül, születésnapja alkalmából

– Magyarország címerével ékesített aranygyűrű emléktárgyat adományozott

dr. Nagy Ildikó r. alezredes asszonynak, a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság hivatalvezetőjének,
dr. Sóti Kálmán r. ezredes úrnak, az Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola igazgatójának;

– aranylánc aranymedállal emléktárgyat adományozott

Petró Károlyné asszonynak, az Országos Rendőr-főkapitányság, Humánigazgatási Szolgálat, Személyügyi Főosztály, 
Személyzeti és Munkaügyi Osztály ügyintézőjének,
Varmuzsa Péter r. alezredes úrnak, a BM Szabályozási Főosztály ügyintézőjének;

– díszkard emléktárgyat adományozott

dr. Száray Zoltán ny. tű. altábornagy úrnak, a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság volt tűzoltóparancsnokának;

– dísztőr emléktárgyat adományozott

Asztalos Sándor r. alezredes úrnak, a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság, Bűnügyi Igazgatóság, 
Felderítő Osztály vezetőjének,
Boross Zoltán r. alezredes úrnak, a Készenléti Rendőrség, Nemzeti Nyomozó Iroda, Nemzetközi Bűnözés Elleni Főosztály, 
Illegális Migráció Elleni Osztály vezetőjének,
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Kiss Csaba r. alezredes úrnak, az Országos Rendőr-főkapitányság, Közlekedésrendészeti Főosztály, Autópálya-felügyeleti 
és Balesetmegelőzési Osztály vezetőjének,
Simon Attila bv. ezredes úrnak, a Zala Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnokának,
Tóth Tibor ny. r. ezredes úrnak, a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság, Közbiztonsági Szervek, Közrendvédelmi 
Osztály kiemelt főelőadójának;

– festmény emléktárgyat adományozott

dr. Debreczeni Lajos ny. r. o. ezredes úrnak, a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság Hivatala, Egészségügyi Osztály 
osztályvezető főorvosának,
Hercegné Balogh Katalin r. alezredes asszonynak, a Budapesti Rendőr-főkapitányság, Bűnügyi Főosztály, Életvédelmi 
Osztály, Életvédelmi Vizsgálati Alosztály vezetőjének,
Soós László úrnak, a Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság művezetőjének;

– óra emléktárgyat adományozott

Bodzsár Imréné ny. r. főtörzszászlós asszonynak, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság, Központi 
Közbiztonsági Szerv előadójának,
Hadáné Sántha Judit asszonynak, a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság, Balatonfüredi Rendőrkapitányság, 
Rendészeti Osztály több munkafolyamatot ellátó ügyviteli alkalmazottjának,
Nagy István bv. alezredes úrnak, a Márianosztrai Fegyház és Börtön osztályvezetőjének,
Oraveczné Girhiny Éva r. főhadnagy asszonynak, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság, Miskolci 
Rendőrkapitányság, Vizsgálati Osztály, Gazdaságvédelmi Alosztály fővizsgálójának,
Reszneki András úrnak, a BM Önkormányzati Helyettes Államtitkárság gépjárművezetőjének;

– Zsolnay-készlet emléktárgyat adományozott

Benyó György úrnak, az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság gátbiztosának,
Horváthné Tóth Katalin asszonynak, a Budapesti Rendőr-főkapitányság, VIII. kerületi Rendőrkapitányság, Központi 
Szabálysértési Osztály ügykezelőjének,
Kovács Attiláné asszonynak, az Országos Rendőr-főkapitányság, Bűnügyi Ellátó Igazgatóság előadójának,
dr. Tóthné dr. Kiss Emőke r. főhadnagy asszonynak, az Országos Rendőr-főkapitányság, Ellenőrzési Szolgálat, Vezetői 
Ellenőrzések Osztálya kiemelt főreferensének;

kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréséül, nyugállományba vonulása alkalmából

– a Köz Szolgálatáért Érdemjel ezüst fokozatát adományozta

Fazekas János úrnak, a Cserhátsurányi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének;

– Magyarország címerével ékesített aranygyűrű emléktárgyat adományozott

Garamvölgyi Béla ny. bv. ezredes úrnak, a Nostra Vegyipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatójának;

– Zsolnay-készlet emléktárgyat adományozott

Kovács Gyula úrnak, a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal, Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatóság igazgatójának;

több évtizedes szakmai tevékenysége elismeréséül

– aranylánc aranymedállal emléktárgyat adományozott

Bálint Istvánné asszonynak, a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal, Befogadó Állomás Bicske csoportvezetőjének.
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A Nemzetgazdasági Minisztérium személyügyi hírei 2014. november hónapra vonatkozóan

Kormányzati szolgálati jogviszony létesítése

A munkáltatói jogkör gyakorlója

dr. Bánlaki Pétert az Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárság állományába,
dr. Bors Mariannát az Államháztartásért Felelős Államtitkárság állományába,
dr. Csikány Tamás Péternét a Parlamenti Államtitkárság állományába,
Csollák Orsolyát az Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárság állományába,
Jazimiczky Katalint az Államháztartásért Felelős Államtitkárság állományába,
Jónás Estillát az Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárság állományába,
Kilián András Lászlót az Államháztartásért Felelős Államtitkárság állományába,
Menyhért Dávid Lászlót az Államháztartásért Felelős Államtitkárság állományába,
Negrea Szilviát a Gazdaságszabályozásért Felelős Államtitkárság állományába,
Ribarits Katalin Zsófiát az Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárság állományába,
dr. Rubi Esztert az Adó- és Pénzügyekért Felelős Államtitkárság állományába,
Seres Ildikót a Szakképzésért és Munkaerőpiacért Felelős Államtitkárság állományába,
Szabados Tamást az Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárság állományába,
Szivák Ibolyát a Szakképzésért és Munkaerőpiacért Felelős Államtitkárság állományába,
dr. Tombácz Magdolnát az Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárság állományába,
Zahoránszky Dávid Lászlót az Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárság állományába

kormánytisztviselőnek kinevezte;

Farkas Petrát a Szakképzésért és Munkaerőpiacért Felelős Államtitkárság állományába főosztályvezetőnek,
Szabó Csabát az Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárság állományába osztályvezetőnek

kinevezte.

Egyéb intézkedés

A munkáltatói jogkör gyakorlója

Kilián András Lászlónak az Államháztartásért Felelős Államtitkárságon közigazgatási tanácsadó,
Katz Renátának a Gazdaságszabályozásért Felelős Államtitkárságon közigazgatási tanácsadó,
Lakatosné Lukács Zsuzsannának a Gazdaságszabályozásért Felelős Államtitkárságon szakmai főtanácsadó,
dr. Nikodémus Antalnak az Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárságon közigazgatási főtanácsadó

címet adományozott;

Bácsi Krisztián Zsolt vezetői megbízatását az Adó- és Pénzügyekért Felelős Államtitkárságon,
Mucsi Flóra vezetői megbízatását a Közigazgatási Államtitkárságon 

visszavonta.
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Kormányzati szolgálati jogviszony megszűnése

Kormányzati szolgálati jogviszonya megszűnt

Breitenstein Nikolett,
dr. Czapár Nóra,
Doktorcsik Lászlóné,
Fáth Balázs,
Hartner Péter,
Hegyi Csilla,
Kerekes Balázs,
dr. Klész Tibor,
Kovács Bernadett,
Magyar Ágnes,
Németh Ilona,
Oravetzné Ribánszky Magdolna,
Orlov Bettina,
Pusenszki Judit,
Repka Mária,
Szabó Gabriella,
Szalai Szilvia,
Szarka Edina,
Szilágyi Beáta,
Szilágyi Szabolcs,
Takács Tamás,
Varga Ágnes,
dr. Vetter Szilvia Éva,
Zaja Beáta,
Zsigmond Adrienn Diána

kormánytisztviselőknek.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium elismerési hírei 2014. december hónapban

A nemzeti fejlesztési miniszter

Szent Borbála-érmet adományozott: 
a bányászat érdekében végzett magas színvonalú, eredményes munka elismeréseként

Cene Jánosnak, a GEOTEAM Kft. ügyvezetőjének,
dr. Gilicz Andrásnak, a Magyar Földgáztároló Zrt. műszaki csoportvezetőjének,
Glevitzky Istvánnak, a G.I.T.A. 3 Kft. ügyvezető igazgatójának,
Francz Józsefnek, a Mátrai Erőmű Zrt. Bükkábrányi Bánya rakodómesterének,
dr. Havasi Istvánnak, az OMBKE egyesületi alelnökének,
Hordós Istvánnak, a Nitrokémia Zrt. Gyöngyösoroszi Vízkezelő Üzem üzemvezetőjének,
Kappel Róbertnek, a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal bányafelügyeleti főmérnökének,
Müllek Jánosnak, a MOL Nyrt. Csoportszintű KTD Mezőbeni Operáció üzleti tervezési szakértőjének,
Orosz Sándornak, a Mátrai Erőmű Zrt. bányamérési irodavezetőjének,
Remeczki Ferencnek, az MB 2001 Olajipari Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatójának,
Szőllősi Bélának, a Vértesi Erőmű Zrt. Márkushegyi Bányaüzem gépészeti részlegvezetőjének,
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dr. Tóth Józsefnek, a MOL Nyrt. Csoportszintű Kutatás - Termelés petrofizikai vezetőjének,
Tőre Józsefnek, a Vértesi Erőmű Zrt. Márkushegyi Bányaüzem körlet aknászának,
Werner Norbertnek, a Szlovákiai Bányász Hagyományőrző Társaságok Egyesülete alelnökének;

Szent Borbála-érmet adományozott: 
a kohászat érdekében végzett magas színvonalú, eredményes munka elismeréseként

Acsády Istvánnak, a Mondy Szada Kft. műszaki tanácsadójának,
Hajnal Attilának, az ISD Dunaferr Zrt. termelésirányítási igazgatójának,
Sipos Istvánnak, a Lóci Vas és Acélöntöde Kft. műszaki-külkereskedelmi tanácsadójának,
Solt Lászlónak, a Közmű és Mélyépítési Kft. szaktanácsadójának;

Miniszteri Elismerő Oklevelet adományozott:
eredményes és példamutató tevékenysége elismeréseként

Balázs Istvánnak, a MOL Nyrt. cementezési tervező-mérnökének,
Balázs Tamásnak, a BKL Kohászat felelős szerkesztőjének,
Jánni Ferencnek, a Vértesi Erőmű Zrt. Márkushegyi Bányaüzem villamossági főművezetőjének,
Kovács Tibornak, a Mátrai Erőmű Zrt. Bükkábrányi Bánya főtechnológusának,
dr. Mesterházy Attilának PhD, a Magyar Horizont Energia Kft. környezetvédelmi szakértőjének,
Móri Istvánnak, a Magyar Földgáztároló Zrt. beruházási szakértőjének,
Tós Tibornak, a Bányavagyon-hasznosító Kft. műszaki referensének,
Tóth Péternek, a MECSEKÉRT Zrt. beszerzési és versenyeztetési projektvezetőjének, 
Utasiné dr. Győri Andreának, a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal jogügyi főelőadójának,
Vargáné dr. Fülöp Ágnesnek, a RAG Hungary Kft. engedélyezési és hatósági kapcsolatok vezetőjének,
Vígh Istvánnak, a KŐKA Kft. Iszkaszentgyörgyi Dolomitbánya bányaüzem vezetőjének;

a Magyar Polgári Repülésért Érdemérmet adományozott:
a magyar polgári repülés érdekében végzett tartósan magas színvonalú szakmai tevékenység, a kiemelkedő életút 
során szerzett érdemek, a magyar polgári repülés érdekében végzett kiemelkedő munkásság, szakmai tevékenység, 
a magyar polgári légiközlekedési szakemberképzés területén végzett magas színvonalú tevékenység, a polgári 
légiközlekedés irányításában, szabályozásában végzett kimagasló tevékenység elismeréseként

Balogh Miklósnak, a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság rendészeti igazgatóhelyettesének,
Both Lajosnak, a Gödöllői repülőtér vezetőjének, a Skí Escort Hungary Aero Club elnökének, főpilótájának, 
Hegyi Lászlónak, a HungaroControl Zrt. Magyar Légiforgalmi Szolgálat körzeti radar-üzemeletetőjének, 
Oláh Attilának (Posztumusz), a Magyar Repülő Szövetség repülésbiztonsági vezetőjének;

a Közlekedésért Érdemérmet adományozott: 
a közlekedés érdekében végzett magas színvonalú, eredményes munka elismeréseként

Ruzsiczky Pálnak, a Wizz Air Hungary oktató kapitányának, repülésbiztonsági kapitányának.
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IV. Egyéb közlemények

A Belügyminisztérium felhívása  
a minisztérium hatáskörébe tartozó vízgazdálkodás szakmacsoport szakmai tanulmányi versenyére 
a 2014/2015-ös tanévben

Országos Szakmai Tanulmányi Verseny (OSZTV)

A Belügyminisztérium hatáskörébe tartozó országos tanulmányi versenyt a szakterületen működő, technikus képzést 
folytató szakközépiskolák nappali tagozatainak az alábbi bontásban hirdeti meg:

Komplex tanulmányi versenyek
A verseny időpontja és helye

Nevezési díjak
I. forduló (elődöntő) II. forduló (döntő)

moduláris
OKJ 54 850 01 0010 54 06 
Vízgazdálkodó 
OKJ 54 853 02 
Víz- és szennyvíztechnológus 
OKJ 54 853 02 0010 54 01 
Szennyvíztechnológus 
OKJ 54 853 02 0010 54 02 
Víztechnológus 
OKJ 54 853 01 0000 00 00 
Vízügyi technikus

komplex
OKJ 54 853 01
Vízügyi technikus

Központi iskolai verseny
2015. február 4.
10 óra

2015. április 8–10.
Szent László Általános Művelődési 
Központ 
6500 Baja, Katona J. u. 3.

díjmentes

Az OSZTV-re benevezett tanulók tudásának mérése, a legjobbak válogatása két fordulóban történik:
– elődöntő versenyen (I. forduló),
– döntő versenyen (II. forduló).

Az iskolák szakképesítésenként az országos versenyre nevezés előtt önállóan válogató versenyeket is szervezhetnek.

I. forduló (központi írásbeli)

A verseny elődöntőjére jelentkező tanulók tanulmányi eredményének el kell érnie a négyes szintet (min. 3,51). Az iskola 
az általa is támogatott nevezéseket eljuttatja a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézethez 
(NAKVI). A jelentkezők névsorát az iskola igazgatója küldi meg 2015. január 16-ig a NAKVI címére (1223 Budapest, 
Park u. 2.).
A versenyen végzős osztályokból indulhatnak tanulók. Az OSZTV versenyen való részvétel díjtalan. A verseny 
I.  fordulójának időpontja 2015. február 4. 10 óra. A versenyen a tanulók központilag kiadott írásbeli feladatokat 
oldanak meg, a szakképesítések moduljaiban meghatározott valamennyi írásbeli vizsgatevékenységnek megfelelően.

A 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendeletben foglalt, OKJ 54  853 01 Vízügyi technikus a hatályos, a szakmai és 
vizsgakövetelményeket tartalmazó rendeletben foglalt írásbeli vizsgafeladatot teljesíti.
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Az egyes feladatok időtartama megegyezik a szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiben az egyes modulok 
írásbeli vizsgatevékenységére megadottal. Az írásbeli tételek a képzési idő teljes tananyagát tartalmazzák.
Az elődöntő lebonyolítása a Versenyszabályzat előírásai szerint történik.
Az elődöntő írásbeli vizsgatevékenységét a szakképesítésenként felkért szakértők végzik.
Az eredmények összesítését követően az adott szakképesítés első 10 helyezett versenyzője folytathatja a versenyt 
a második fordulóban. A döntőbe jutás feltétele a szakképesítés minden írásbeli vizsgafeladatának legalább 51%-ra 
történő teljesítése.
Az elődöntő megtartására akkor kerülhet sor, amennyiben a jelentkezők létszáma eléri az OSZTV szakképesítéseiben 
az 5 főt, de végzős osztályonként, az osztály létszámától függetlenül maximum 10 fő nevezhető.

II. forduló (Országos döntő)

A NAKVI levélben tájékoztatja a továbbjutó versenyző iskolájának igazgatóját, valamint a továbbjutók névsorát 
a honlapon (www.nakvi.hu) is közzéteszi.
Az országos döntő időpontja: 2015. április 8–10.
Az országos döntő helyszíne: Szent László Általános Művelődési Központ, Baja
A döntő gyakorlati és szóbeli versenyrészekből áll. 
A gyakorlati versenyfeladatokat a NAKVI készítteti el, és a BM Közszolgálati Személyfejlesztési Főigazgatósággal 
(KSZF) együttműködve hagyja jóvá.
A versenyt szervező iskola gondoskodik a személyi és tárgyi feltételek biztosításáról.
A versenyen a tanulók a szakképesítések moduljaiban meghatározott valamennyi szóbeli vizsgatevékenységnek 
megfelelően a hivatalosan kiadott szóbeli tételsorokból kiválasztott tételekből készülnek fel és felelnek 
a versenybizottság előtt. 

A verseny értékelése

Az elődöntőn szerzett pontszámokat a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeiben meghatározott súlyozással 
viszi tovább a versenyző a döntőbe.
A döntő helyezési rangsora a döntőbe jutott versenyzők írásbeli, gyakorlati és szóbeli vizsgatevékenységek súlyozott 
eredménye alapján, a teljesítmény % szerint alakul ki.
A szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet 25. § 
(7) bekezdése alapján a legalább 71% teljesítményt elért versenyzők mentesülnek az írásbeli, a gyakorlati és a szóbeli 
vizsgatevékenységek teljesítése alól 100% teljesítménnyel és jeles végeredménnyel.
A versenybizottság javaslata alapján, az írásbeli, a gyakorlati és a szóbeli vizsgatevékenységek alóli mentességet 
a versenyző kérésére a szakmai vizsgán be kell számítani.
A komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól szóló 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 7. § (3)  bekezdése alapján 
a 4,00 feletti eredményt elért versenyzők mentesülnek a vizsgatevékenységek teljesítése alól jeles eredménnyel.
A versenybizottság javaslata alapján a vizsgatevékenységek alóli mentességet a versenyző kérésére a szakmai vizsgán 
be kell számítani.
A versenyek szervezésével kapcsolatos egyéb feladatokat a NAKVI végzi.
A vízgazdálkodás szakmacsoport Országos Szakmai Tanulmányi Versenye a BM KSZF és az FM NAKVI 
együttműködésében valósul meg.

  Dr. Hoffmann Imre s. k.,
  közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkár
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A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közleménye  
a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése alapján 
a felszámolók névjegyzékére vonatkozó következő változásokat teszi közzé:

 1. ABSOLVENTUM Reorganizációs tanácsadó, Vagyonfelügyelő és Felszámoló Kft. (Cg. 01-09-463743, székhely: 
1024 Budapest, Ady Endre utca 19., névjegyzéki sorszám: 6.)

A felszámolók névjegyzékéből törölve:

Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakképzettséggel rendelkező személy (kötelezően foglalkoztatott):
Soós László
Lakcím: 2133 Sződliget, Vörösmarty utca 31.

Közgazdász (kötelezően foglalkoztatott):
Nagy László
Lakcím: 3528 Miskolc, Berzsenyi Dániel utca 137.

Könyvvizsgáló (kötelezően foglalkoztatott):
Somkúti Annamária
Lakcím: 1035 Budapest, Szél utca 3–5. B. lph. I/3. 

A felszámolók névjegyzékébe bejegyezve:

Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakképzettséggel rendelkező személy (kötelezően foglalkoztatott):
Nagy László
Lakcím: 3528 Miskolc, Berzsenyi Dániel utca 137.

Közgazdász (kötelezően foglalkoztatott):
Nagyné Gergely Eleonóra
Lakcím: 3528 Miskolc, Berzsenyi Dániel utca 137.

Könyvvizsgáló (kötelezően foglalkoztatott):
dr. Ráczkevy Gábor Dániel
Lakcím: 3533 Miskolc, Szántó Kovács János utca 45.

A változásbejegyzés időpontja:
2014. szeptember 8.
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 2. AGRO-ALBA Szolgáltató Zrt. (Cg. 01-10-046981, székhely: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 9–11. 4. em. 2., névjegyzéki 
sorszám: 95.)

A felszámolók névjegyzékéből törölve:

Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakképzettséggel rendelkező személy (többletfoglalkoztatott):
dr. Herczegné dr. Korona Marianna
Lakcím: 4029 Debrecen, Kazinczy u. 8/A

A felszámolók névjegyzékébe bejegyezve:

Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakképzettséggel rendelkező személy (többletfoglalkoztatott):
Reményi Beáta 
Lakcím: 2523 Sárisáp, Fő u. 8.

A változásbejegyzés időpontja:
2014. július 23.

 3. Aldomor Kft. (Cg. 01-09-991758, székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 187–189., névjegyzéki sorszám: 91.)

A felszámolók névjegyzékébe bejegyezve:

Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakképzettséggel rendelkező személy (többletfoglalkoztatott):
Talabér Tímea
Lakcím: 2120 Dunakeszi, Csokonai u. 6/A

Dallos Endre
Lakcím: 9700 Szombathely, Kárpáti Kelemen u. 120.

Simon József
Lakcím: 7636 Pécs, Fáy András u. 24. 2. em. 3. ajtó

Hegedűs György Dezső
Lakcím: 4029 Debrecen, Csapó u. 45–49. 2. em. 6. ajtó 

Lakatos László
Lakcím: 1094 Budapest, Berzenczey u. 23–27. fszt. 2.

A változásbejegyzés időpontja:
2014. augusztus 5.

 4. ALLEGO Vagyonkezelő és Pénzügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 01-09-695300, székhely: 
1054 Budapest, Hold u. 21. II/4., névjegyzéki sorszám: 129.)

A felszámolók névjegyzékébe bejegyezve:

Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettséggel rendelkező személy (többletfoglalkoztatott):
Ernst Gábor
Lakcím: 8220 Balatonalmádi, Fadrusz János u. 14.
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Döme Bálint
Lakcím: 6771 Szeged, Makai út 21.

A változásbejegyzés időpontja:
2014. július 25.

 5. AUDITINFO Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 01-09-266648, székhely: 1119 Budapest, Petzvál József 
utca 56., névjegyzéki sorszám: 80.)

A felszámolók névjegyzékéből törölve:

A társaság ügyvezetője:
Dr. Dienes Tamás Dezső
Lakcím: 1136 Budapest, Hegedűs Gyula utca 5. fszt. 5.

A felszámolók névjegyzékébe bejegyezve:

A társaság ügyvezetője:
Kincse Ferenc
Lakcím: 6500 Baja, Szeremlei utca 76.

A változásbejegyzés időpontja:
2014. augusztus 27.

 6. AUDITINFO Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 01-09-266648, székhely: 1119 Budapest, Petzvál József 
utca 56., névjegyzéki sorszám: 80.)

A felszámolók névjegyzékéből törölve:

A társaság székhelye:
1012 Budapest, Kuny Domonkos utca 4/D fszt. 1.

A felszámolók névjegyzékébe bejegyezve:

A társaság székhelye:
1119 Budapest, Petzvál József utca 56.

A társaság fióktelepei: 
8200 Veszprém, Virág Benedek utca 8.
2800 Tatabánya, Álmos vezér utca 5. 1. em. 6.
3300 Eger, Törvényház utca 7. A ép. 1/1.

A változásbejegyzés időpontja:
2014. július 10.
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 7. AUDITINFO Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 01-09-266648, székhely: 1119 Budapest, Petzvál József 
utca 56., névjegyzéki sorszám: 80.)

A felszámolók névjegyzékébe bejegyezve:

Közgazdász (többletfoglalkoztatott):
Pappová Edina
Lakcím: 1148 Budapest, Fogarasi út 80/A 3. em. 16.

A változásbejegyzés időpontja:
2014. szeptember 4.

 8. CASH & LIMES Vagyonkezelő és Felszámoló Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Cg. 01-10-043611, székhely: 
1146 Budapest, Cházár András u. 9., névjegyzéki sorszám: 120.)
 
A felszámolók névjegyzékéből törölve:

Közgazdász (többletfoglalkoztatott):
Dávid Pál
Lakcím: 3909 Mád, József Attila út 7.

A felszámolók névjegyzékébe bejegyezve:

Közgazdász (többletfoglalkoztatott):
Kiss Adrienn
Lakcím: 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 20. 3. em. 17. ajtó  

A változásbejegyzés időpontja:
2014. szeptember 8.

 9. CONCORDAT Felszámoló Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 01-09-562281, székhely: 1015 Budapest, Hattyú utca 
10/A fszt. 1., ranghely: 300.)

A működő felszámoló szervezetek nyilvántartásából törölve:

Közgazdász:
Zarka Zsolt
Lakcím: 8900 Zalaegerszeg, Madách utca 16. 4/29.

Miklós Annamária
Lakcím: 8900 Zalaegerszeg, Szegfű utca 18.

Közgazdász (többletfoglalkoztatott):
Szegleti Róbert
Lakcím: 8900 Zalaegerszeg, Stadion utca 2.

A működő felszámoló szervezetek nyilvántartásába bejegyezve:

Közgazdász:
Kovács Réka
Lakcím: 8933 Zalaistvánd, Petőfi Sándor utca 54.
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Jármer Richárd
Lakcím: 2151 Fót, Rév utca 49.

A változásbejegyzés időpontja:
2014. augusztus 28.

 10. COOP Szeged Kereskedelmi Regionális Zártkörű Részvénytársaság (Cg. 06-10-000275, székhely: 6721 Szeged, 
Szent István tér 16., ranghely: 281.)

A működő felszámoló szervezetek nyilvántartásból törölve:

A felszámoló tulajdonosai:
Cserép Zoltán
Lakcím: 6791 Szeged, Balajti u. 11/B

Vékesné Daka Edit
Lakcím: 6762 Sándorfalva, Sövényházi u. 87.

A változásbejegyzés időpontja:
2014. augusztus 26.

 11. CORABIL Üzletviteli Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 01-09-721251, székhely: 1052 Budapest, Petőfi 
Sándor utca 11. 4. em. 20., névjegyzéki sorszám: 104.)

A felszámolók névjegyzékéből törölve:

A társaság telephelye:
1117 Budapest, Hauszmann Alajos utca 6. B ép. 6. em. 606.

Közgazdász (többletfoglalkoztatott):
Sarus Anita
Lakcím: 1107 Budapest, Kékvirág utca 14. 8. em. 24.

A felszámolók névjegyzékébe bejegyezve:

A társaság telephelye:
1158 Budapest, Késmárk utca 9. 

Közgazdász (többletfoglalkoztatott):
Csató Vanda Rózsa
Lakcím: 3350 Kál, Kálitag tanya 5.

A változásbejegyzés időpontja:
2014. augusztus 13.
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 12. CSE-LEX Üzletviteli és Tanácsadó Kft. (Cg. 14-09-311744, székhely: 7400 Kaposvár, Fő u. 7., névjegyzéki sorszám: 72.)

A felszámolók névjegyzékéből törölve:

A felszámoló neve:
CSE-LE(S) Üzletviteli és Tanácsadó Kft.

A felszámoló elektronikus levelezési címe:
cse-le-s@cse-le-s.hu

A felszámolók névjegyzékébe bejegyezve:

A felszámoló neve:
CSE-LEX Üzletviteli és Tanácsadó Kft.

A felszámoló elektronikus levelezési címe:
cse-lex@cse-lex.hu
titkarsag@cse-lex.hu

A felszámoló fióktelepei:
3200 Gyöngyös, Petőfi Sándor utca 1.
3525 Miskolc, Szent László utca 29.
9022 Győr, Czuczor G. utca 18–24.

A változásbejegyzés időpontja:
2014. július 14.

 13. CSE-LEX Üzletviteli és Tanácsadó Kft. (Cg. 14-09-311744, székhely: 7400 Kaposvár, Fő u. 7., névjegyzéki sorszám: 72.)

A felszámolók névjegyzékéből törölve:

A felszámoló postai levelezési címe:
7400 Kaposvár, Fő u. 7.

A felszámoló elektronikus levelezési címe:
postmaster@lesnik.t-online.hu

A felszámolók névjegyzékébe bejegyezve:

A felszámoló postai levelezési címe:
1391 Budapest, Pf. 238

A felszámoló elektronikus levelezési címe:
cse-le-s@cse-le-s.hu

Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakképzettséggel rendelkező személy (többletfoglalkoztatott):
Marjasné Endrédi Zsuzsanna
Lakcím: 1136 Budapest, Hegedűs Gyula u. 14. II. 2.

dr. Makó Péter
Lakcím: 3518 Miskolc, Dalárda u. 13.
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Pintér Benedek
Lakcím: 3200 Gyöngyös, Alkony u. 6.

Albertné Koncsek Krisztina
Lakcím: 6720 Szeged, Hullám u. 7.

A változásbejegyzés időpontja:
2014. augusztus 18.

 14. CSE-LEX Üzletviteli és Tanácsadó Kft. (Cg. 14-09-311744, székhely: 7400 Kaposvár, Fő u. 7., névjegyzéki sorszám: 72.)

A felszámolók névjegyzékéből törölve:

A felszámoló fióktelepei:
6722 Szeged, Tisza Lajos körút 77. 1. em. 6.
1105 Budapest, Kápolna utca 23. 4. em. 18.

Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakképzettséggel rendelkező személy (kötelezően foglalkoztatott):
Moskovszky László
Lakcím: 1147 Budapest, Huszt u. 22.

Közgazdász (kötelezően foglalkoztatott):
Forgács Pál
Lakcím: 2092 Budakeszi, Nagy Sándor u. 15.

Jogász (kötelezően foglalkoztatott):
Bihary Gézáné
Lakcím: 7400 Kaposvár, Németh István fasor 21.

A felszámolók névjegyzékébe bejegyezve:

A felszámoló fióktelepei:
6722 Szeged, Hullám utca 7.
1024 Budapest, Retek utca 10.

A felszámoló ügyvezetője:
Sámolyné Petró Adrien
Lakcím: 3200 Gyöngyös, Alkotmány utca 13. 

Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakképzettséggel rendelkező személy (kötelezően foglalkoztatott):
Pál Attila
Lakcím: 3036 Gyöngyöstarján, Rákóczi Ferenc u. 63.

Közgazdász (kötelezően foglalkoztatott):
Dr. Kocsisné Kiss Judit
Lakcím: 3200 Gyöngyös, Gólya u. 87.

Jogász (kötelezően foglalkoztatott):
dr. Gyebnár Zoltán
Lakcím: 3100 Salgótarján, Jónásch körút 19.

A változásbejegyzés időpontja:
2014. július 14.

http://www.opten.hu/loadpage.php?dest=CTSTAL&caddrsearch=2%3B357734A&caddrnovalchk=0&caddrsite=0
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 15. DATASTEP Pénzügyi Szolgáltató és Válságkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 01-09-887601, székhely: 
1103 Budapest, Gyömrői út 80. fszt. 1., névjegyzéki sorszám: 20.)

A felszámolók névjegyzékéből törölve:

A társaság fióktelepe:
3434 Mályi, Kistokaji utca 1.

A felszámolók névjegyzékébe bejegyezve: 

A társaság fióktelepe:
3508 Miskolc, Futó utca 70.

A változásbejegyzés időpontja:
2014. szeptember 11.

 16. DATASTEP Pénzügyi Szolgáltató és Válságkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 01-09-887601, székhely: 
1103 Budapest, Gyömrői út 80. fszt. 1., névjegyzéki sorszám: 20.)

A felszámolók névjegyzékéből törölve: 

Közgazdász (többletfoglalkoztatott):
Tamus Antal
Lakcím: 2120 Dunakeszi, Arad utca 6.

A felszámolók névjegyzékébe bejegyezve: 

Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettséggel rendelkező személy (többletfoglalkoztatott):
Tamus Antal
Lakcím: 2120 Dunakeszi, Arad utca 6.

A változásbejegyzés időpontja:
2014. július 24.

 17. DATASTEP Pénzügyi Szolgáltató és Válságkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 01-09-887601, székhely: 
1103 Budapest, Gyömrői út 80. fszt. 1., névjegyzéki sorszám: 20.)

A felszámolók névjegyzékéből törölve:

A társaság székhelye:
1151 Budapest, Horváth Mihály utca 2.

A társaság elektronikus elérhetőségei:
info@datastep.hu
kovacs.gabor@datastep.hu

Képviseletre jogosult személy:
Csizmadia Szabolcs Lajos
Lakcím: 4025 Debrecen, Hajó utca 12. 10. em. 31.

mailto:info@datastep.hu
mailto:kovacs.gabor@datastep.hu
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A társaság fióktelepei:
7624 Pécs, Kodály Zoltán utca 9.
4400 Nyíregyháza, Sóstói utca 61.

A társaság tevékenységi körei:
5829’08 Szoftver-kiadás
7222’08 Egyéb szoftver-szaktanácsadás, ellátás
6311’08 Adatfeldolgozás
7240’08 Adatbázis-tevékenység, on-line kiadás
7250’08 Irodagép-, számítógép-javítás
7310’08 Műszaki kutatás, fejlesztés
7112’08 Mérnöki tevékenység, tanácsadás

A felszámolók névjegyzékébe bejegyezve: 

A társaság székhelye:
1103 Budapest, Gyömrői út 80. fszt. 1. 

A társaság elektronikus elérhetőségei:
datastep@t-online.hu
kovacsgabor.datastep@t-online.hu

Képviseletre jogosult személy:
Kovács Gábor
Lakcím: 2120 Dunakeszi, Arad utca 6. 

A társaság fióktelepei:
7621 Pécs, Teréz utca 11–13. II/36.
4400 Nyíregyháza, Korányi Frigyes utca 107.

A változásbejegyzés időpontja:
2014. június 10.

 18. DUEL-CORP Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Cg. 06-10-000383, székhely: 6720 Szeged, Roosevelt 
tér 14. földszint 2., névjegyzéki sorszám: 70.)

A felszámolók névjegyzékébe bejegyezve:

A társaság fióktelepei:
1061 Budapest, Andrássy út 10. 1. em. 103.
9700 Szombathely, Kórház köz 1. A ép. 
2141 Csömör, Tinódi utca 6.
8000 Székesfehérvár, Poprádi utca 63.

A változásbejegyzés időpontja:
2014. augusztus 26.
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 19. DUEL-CORP Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Cg. 06-10-000383, székhely: 6720 Szeged, Roosevelt 
tér 14. földszint 2., névjegyzéki sorszám: 70.)

A felszámolók névjegyzékébe bejegyezve: 

Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettséggel rendelkező személy (többletfoglalkoztatott):
Dr. Katonáné dr. Balázs Judit
Lakcím: 6720 Szeged, Roosevelt tér 7–9. 3. em. 3. 

A változásbejegyzés időpontja:
2014. szeptember 12.

 20. DUNA LIBRA Közgazdász Zrt. (Cg. 01-10-042004, székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 91. II. em. 6., névjegyzéki 
sorszám: 98.)

A felszámolók névjegyzékéből törölve:

A felszámoló tevékenységi körei:
7487’08 Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás
6312’08 Tárolás, raktározás 

A felszámoló tulajdonosai:
Varga Antal
Lakcím: 1073 Budapest, Dohány u. 71.

Zentai Árpád
Lakcím: 1028 Budapest, Máriaremetei u. 106.

Közgazdász (többletfoglalkoztatott):
Pincés Marianna
Lakcím: 4030 Debrecen, Győrffy István u. 9.

A felszámolók névjegyzékébe bejegyezve: 

A felszámoló fióktelepe:
8256 Salföld, Kossuth utca 20.

Közgazdász (többletfoglalkoztatott):
Kindl Gábor
Lakcím: 1111 Budapest, Bercsényi u. 7.

A változásbejegyzés időpontja:
2014. szeptember 9.

 21. ECONO-GROUP Pénzügyi és Gazdasági Szakértő Kft. (Cg. 19-09-516476, székhely: 8200 Veszprém, Viola u. 19., 
névjegyzéki sorszám: 43.)

A felszámolók névjegyzékéből törölve:

A felszámoló fióktelepei:
4225 Debrecen, Gönczy P. utca 60. C ép.
7100 Szekszárd, Csaba utca 20. A ép.
3527 Miskolc, Besenyői út 26.



34	 H I V ATA L O S 	 É R T E S Í T Ő 	 • 	 2015.	évi	1.	szám	

Jogász (kötelezően foglalkoztatott):
dr. Trincz Andrea
Lakcím: 1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 24. I/2. 

Jogász (kötelezően foglalkoztatott):
dr. Erdős Brigitta
Lakcím: 2040 Budaörs, Boglárka u. 21.

Könyvvizsgáló (kötelezően foglalkoztatott):
Válint Julianna
Lakcím: 9084 Győrság, Dózsa György út 2.

Könyvvizsgáló (kötelezően foglalkoztatott):
Terdikné Lefort Viktória
Lakcím: 2040 Budaörs, Boglárka u. 19.

A felszámolók névjegyzékébe bejegyezve: 

A felszámoló fióktelepei:
4025 Debrecen, Boldogfalva utca 15–17. C ép. Ü/3
7100 Szekszárd, Bródy Sándor utca 5.
3525 Miskolc, Nagy Imre utca 11. 4. em. 5.

A felszámoló ügyvezetője:
Weingartner Ákos
Lakcím: 8200 Veszprém, Fenyves utca 70.

A felszámoló könyvvizsgálója:
Kamondy László
Lakcím: 8200 Veszprém, Egry József utca 2. D ép.

Jogász (kötelezően foglalkoztatott):
dr. Poharánszki István
Lakcím: 8200 Veszprém, Endrődi Sándor u. 55. 1. em. 2. ajtó 

Jogász (kötelezően foglalkoztatott):
dr. Fényes László
Lakcím: 7100 Szekszárd, Bródy Sándor u. 5.

Könyvvizsgáló (kötelezően foglalkoztatott):
Kamondy László
Lakcím: 8200 Veszprém, Egry József utca 2. D ép.

Könyvvizsgáló (kötelezően foglalkoztatott):
Turainé Varga Zsuzsanna
Lakcím: 1028 Budapest, Áchim András u. 14.

Közgazdász (többletfoglalkoztatott):
Stribl Ágnes
Lakcím: 8200 Veszprém, Fenyves u. 70. 

A változásbejegyzés időpontja:
2014. szeptember 2.
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 22. Első Magyar Önkormányzati Vagyon- és Adósságkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 01-09-730411, székhely: 
1055 Budapest, Balassi Bálint utca 9–11. 4. em. 3., névjegyzéki sorszám: 13.)

A felszámolók névjegyzékébe bejegyezve:

A társaság vezető tisztségviselője:
Tóth Anett Krisztina
Lakcím: 3350 Kál, Béke út 9.

A változásbejegyzés időpontja:
2014. augusztus 25.

 23. Első Magyar Önkormányzati Vagyon- és Adósságkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 01-09-730411, székhely: 
1055 Budapest, Balassi Bálint u. 9–11. 4. em. 3., névjegyzéki sorszám: 13.)

A felszámolók névjegyzékéből törölve:

Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakképzettséggel rendelkező személy (kötelezően foglalkoztatott):
Zöld László
Lakcím: 1125 Budapest, Felső Svábhegyi út 1. B ép. 2. em. 7.

Közgazdász (kötelezően foglalkoztatott):
Móricz Zsolt
Lakcím: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 9–11.

Jogász (kötelezően foglalkoztatott):
dr. Ádám Beáta
Lakcím: 1027 Budapest, Frankel Leó út 11. III/12.

Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakképzettséggel rendelkező személy (többletfoglalkoztatott):
dr. Szentenszki István
Lakcím: 2173 Kartal, Császár út 93.

A felszámolók névjegyzékébe bejegyezve: 

Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakképzettséggel rendelkező személy (kötelezően foglalkoztatott):
Móricz Zsolt
Lakcím: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 9–11.

Közgazdász (kötelezően foglalkoztatott):
Brecska Nikoletta
Lakcím: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 22. 1/19. 

Jogász (kötelezően foglalkoztatott):
dr. Szentenszki István
Lakcím: 2173 Kartal, Császár út 93.

Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakképzettséggel rendelkező személy (többletfoglalkoztatott):
Reményi Beáta
Lakcím: 2523 Sárisáp, Fő út 8.

A változásbejegyzés időpontja:
2014. július 17.
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 24. Felszámoló-REORG Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Cg. 01-10-046665, székhely: 1107 Budapest, Mázsa u. 9., 
névjegyzéki sorszám: 7.)
 
A felszámolók névjegyzékéből törölve:

Könyvvizsgáló (kötelezően foglalkoztatott):
Somkuti Annamária
Lakcím: 1035 Budapest, Szél utca 3–5. B. lph. I/3.

A felszámolók névjegyzékébe bejegyezve:

Könyvvizsgáló (kötelezően foglalkoztatott):
dr. Varga András
Lakcím: 2016 Leányfalu, Szőlő u. 3.

A változásbejegyzés időpontja:
2014. július 18.

 25. Green Adviser Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 01-09-936022, székhely: 1052 Budapest, Széchenyi utca 14. III. em. 1., 
névjegyzéki sorszám: 112.)

A felszámolók névjegyzékéből törölve:

Közgazdász (kötelezően foglalkoztatott):
Kiss Ágnes Katalin
Lakcím: 1054 Budapest, Alkotmány utca 10. 3. em. 28.

Könyvvizsgáló (kötelezően foglalkoztatott):
Koródi Erzsébet
Lakcím: 2836 Baj, Táncsics Mihály utca 43.

Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettséggel rendelkező személy (kötelezően foglalkoztatott):
Albertné Koncsek Krisztina
Lakcím: 6721 Szeged, Hullám utca 7.

A felszámolók névjegyzékébe bejegyezve:

Közgazdász (kötelezően foglalkoztatott):
Dr. Kocsisné Kiss Judit
Lakcím: 3200 Gyöngyös, Gólya utca 87.

Könyvvizsgáló (kötelezően foglalkoztatott):
Oláh Gyöngyi
Lakcím: 1162 Budapest, Akácfa utca 60.

Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettséggel rendelkező személy (kötelezően foglalkoztatott):
Pál Attila
Lakcím: 3036 Gyöngyöstarján, Rákóczi Ferenc utca 63.

Jogász (többletfoglalkoztatott):
Dr. Szabó János
Lakcím: 1132 Budapest, Visegrádi utca 3. 2. em. 3.
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A változásbejegyzés időpontja:
2014. augusztus 18.

 26. INSOLV-Controll Válságkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 01-09-992889, székhely: 1222 Budapest, Toldi M. 
utca 7., névjegyzéki sorszám: 78.)

A felszámolók névjegyzékéből törölve:

Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettséggel rendelkező személy lakcíme (többletfoglalkoztatott):
Kovács-Rácz Krisztina
Lakcím: 3881 Abaújszántó, Rákóczi utca 52.

A felszámolók névjegyzékébe bejegyezve: 

Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettséggel rendelkező személy lakcíme (többletfoglalkoztatott):
Kovács-Rácz Krisztina
Lakcím: 1081 Budapest, Kenyérmező utca 3/A 1. em. 13.

A változásbejegyzés időpontja:
2014. augusztus 25.

 27. INTENTIO Reorganizációs és Válságmenedzser Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 02-09-081068, székhely: 7627 Pécs, 
Széchenyi akna 1., névjegyzéki sorszám: 16.) 

A felszámolók névjegyzékéből törölve:

A társaság fióktelepe:
7623 Pécs, Megyeri út 26.

A felszámolók névjegyzékébe bejegyezve: 

A társaság fióktelepe:
1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1. 2. em. 1.

A társaság e-mail címe:
info@intentio.hu

A változásbejegyzés időpontja:
2014. augusztus 22.

 28. INTENDÁNS Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 13-09-164927, székhely: 2133 Sződliget, Rózsa u. 40., névjegyzéki 
sorszám: 93.)

A felszámolók névjegyzékéből törölve:

A felszámoló fióktelepe:
1104 Budapest, Harmat utca 32/A

A változásbejegyzés időpontja:
2014. július 18.

mailto:info@intentio.hu
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 29. Innovit Üzleti Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Cg. 01-10-046010, székhely: 1074 Budapest, Dohány 
u. 12., névjegyzéki sorszám: 30.)

A felszámolók névjegyzékéből törölve:

Közgazdász (kötelezően foglalkoztatott):
Timkó Gábor István
Lakcím: 1025 Budapest, Kilátás u. 7.

A felszámolók névjegyzékébe bejegyezve:

Közgazdász (kötelezően foglalkoztatott):
Nagy Noémi Gyöngyi
Lakcím: 2000 Szentendre, Széchenyi I. tér 32. fszt. 2.  

A változásbejegyzés időpontja:
2014. július 29.

 30. KERSZI Kereskedelmi és Pénzügyi Szervezési-Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Cg. 01-10-041640, 
székhely: 1143 Budapest, Besnyői utca 13. 1. em., névjegyzéki sorszám: 122.)

A felszámolók névjegyzékéből törölve:

Közgazdász:
Molnárné Csóka Rozália
Lakcím: 1024 Budapest, Buday László utca 2. IV. em. 3.

A felszámolók névjegyzékébe bejegyezve:

Közgazdász:
Uzsák Nóra
Lakcím: 7100 Szekszárd, Mikes utca 24.

A változásbejegyzés időpontja:
2014. augusztus 25.

 31. Krízis-Megoldás Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 01-09-994763, székhely: 1031 Budapest, Nánási út 97., névjegyzéki 
sorszám: 60.)

A felszámolók névjegyzékéből törölve:

A társaság székhelye:
1185 Budapest, Szitnya utca 6.

A társaság levelezési címe:
1185 Budapest, Szitnya utca 6.

Képviseletre jogosult személy:
Porpáczy Tamás
Lakcím: 1171 Budapest, Szárazhegy út 28/1.
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A felszámolók névjegyzékébe bejegyezve: 

A társaság székhelye:
1031 Budapest, Nánási út 97.

A társaság levelezési címe:
1031 Budapest, Nánási út 97.

A társaság fióktelepei:
9027 Győr, Hűtőház út 6.
7627 Pécs, Rigóderalja utca 22.
6723 Szeged, Gyöngyvirág utca 14/B 2. em. 4a.
4100 Berettyóújfalu, Trady utca 1.

Képviseletre jogosult személy:
Kasoly Ildikó
Lakcím: 1163 Budapest, Kócs utca 3.

A változásbejegyzés időpontja:
2014. szeptember 4.

 32. Kossuth Holding Válságkezelő és Felszámoló Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Cg. 01-10-044789, székhely: 
1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B, ranghely: 166.)
 
A működő felszámoló szerveztek nyilvántartásából törölve:

A társaság székhelye:
1075 Budapest, Kazinczy utca 24–26.

A társaság fióktelepei:
5600 Békéscsaba, Andrássy utca 7. 1. em. 7.
6791 Szeged-Kiskundorozsma, Széksósi út 12.
9021 Győr, Bajcsy-Zsilinszky út 13. 2. em. 2.
4400 Nyíregyháza, Dózsa György utca 3. 4. em.
7623 Pécs, Rákóczi út 10.

A működő felszámoló szerveztek nyilvántartásába bejegyezve:

A társaság székhelye:
1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B

A változásbejegyzés időpontja:
2014. július 29.

 33. LaSalle Informatikai és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 01-09-878685, székhely: 1149 Budapest, 
Angol utca 77., névjegyzéki sorszám: 39.)
 
A felszámolók névjegyzékéből törölve:

A társaság fióktelepei:
8151 Szabadbattyán, Árpád utca 92.
5000 Szolnok, Piroskai út 2.
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6000 Kecskemét, belterület 8683/314.
7600 Pécs, külterület 0224/35.

A felszámolók névjegyzékébe bejegyezve:

A társaság fióktelepei:
8000 Székesfehérvár, Basa utca 4. 2. em. 12.
5000 Szolnok, Városmajor út 8.
6400 Kiskunhalas, Szabadkai utca 90.
7627 Pécs, Engel János út 10.
8600 Siófok, Őszirózsa utca 4–6.

A változásbejegyzés időpontja:
2014. augusztus 13.

 34. Liquid-L Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 10-09-034052, székhely: 3390 Füzesabony, Zrínyi M. utca 5., 
névjegyzéki sorszám: 49.)

A működő felszámoló szervezetek nyilvántartásából törölve:

Jogász:
Dr. Hajdan Teofil Miklós
Lakcím: 1046 Budapest, Mikszáth Kálmán utca 95.

A működő felszámoló szervezetek nyilvántartásába bejegyezve:

Jogász:
Dr. Járdány Erzsébet
Lakcím: 1074 Budapest, Dohány utca 84. 1. em. 13.

A változásbejegyzés időpontja:
2014. szeptember 4.

 35. Liquid-L Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 10-09-034052, székhely: 3390 Füzesabony, Zrínyi Miklós 
utca 5., névjegyzéki sorszám: 49.)

A felszámolók névjegyzékébe bejegyezve: 

Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettséggel rendelkező személy (többletfoglalkoztatott):
Serhokk Krisztián
Lakcím: 2461 Tárnok, Rözler Endre utca 1.

A változásbejegyzés időpontja:
2014. július 7.

 36. M&A Partners Vagyon- és Követeléskezelő Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 01-09-998231, székhely: 1052 Budapest, 
Petőfi Sándor utca 11. 4. em. 20., névjegyzéki sorszám: 69.)

A felszámolók névjegyzékéből törölve:

A társaság e-mail címe:
mapartners@citromail.hu
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A felszámolók névjegyzékébe bejegyezve:

A társaság e-mail címe:
iroda@mapertners.hu

A társaság telephelye:
1158 Budapest, Késmárk utca 9.

A változásbejegyzés időpontja:
2014. augusztus 27.

 37. MODIX Ügyvitelszervező és Szolgáltató Kft. (Cg. 01-09-064045, székhely: 1027 Budapest, Vitéz u. 9. 1. em. 3., 
névjegyzéki sorszám: 75.)

A felszámolók névjegyzékéből törölve:

A felszámoló ügyvezetője:
Ihász Katalin
Lakcím: 1203 Budapest, Török Flóris utca 26.

A felszámoló tevékenységi körei:
2453’08 Könnyűfémöntés
2562’08 Fémmegmunkálás
2573’08 Szerszámgyártás
5210’08 Raktározás, tárolás
6311’08 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás
6399’08 M. n. s. egyéb információs szolgáltatás
7490’08 M. n. s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
8121’08 Általános épülettakarítás
8220’08 Telefoninformáció

Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakképzettséggel rendelkező személy (kötelezően foglalkoztatott):
Konkoly Kálmán Szilveszter
Lakcím: 1196 Budapest, Esze Tamás utca 61.

Közgazdász (kötelezően foglalkoztatott):
Kenderfi Miklós Máténé
Lakcím: 2145 Kerepes, Kikelet sor 1.

Közgazdász (kötelezően foglalkoztatott):
Barbi János
Lakcím: 2045 Törökbálint, Jászai Mari utca 6.

Jogász (kötelezően foglalkoztatott): 
dr. Harkai Gergely Zoltán
Lakcím: 6500 Baja, Szabadság út 48/B

Könyvvizsgáló (kötelezően foglalkoztatott):
Halmos Tiborné
Lakcím: 1165 Budapest, Összefogás sétány 5. I/7.

Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakképzettséggel rendelkező személy (többletfoglalkoztatott):
Németh Brigitta Anikó
Lakcím: 9600 Sárvár, Újsziget utca 30. I/3.
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Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakképzettséggel rendelkező személy (többletfoglalkoztatott):
Nagyné Tóth Szeréna
Lakcím: 5126 Jászfényszaru, Szent László út 28. 

Közgazdász (többletfoglalkoztatott):
Szabó Ágnes
Lakcím: 1118 Budapest, Povl Bang-Jensen utca 2. B épület 1. lépcsőház 3. em. 6. ajtó

A felszámolók névjegyzékébe bejegyezve: 

A felszámoló telephelye:
1034 Budapest, Seregély utca 13.

A felszámoló ügyvezetője:
Nagy Róbert Ákos
Lakcím: 5000 Szolnok, Bástya utca 1.

A felszámoló tevékenységi körei:
8291’08 Követelésbehajtás
8299’08 M. n. s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás

Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakképzettséggel rendelkező személy (kötelezően foglalkoztatott):
Németh Brigitta Anikó
Lakcím: 1171 Budapest, Nyeremény utca 42.

Közgazdász (kötelezően foglalkoztatott):
Nagyné Tóth Szeréna
Lakcím: 5126 Jászfényszaru, Szent László út 28. 

Közgazdász (kötelezően foglalkoztatott):
Szabó Enikő
Lakcím: 5000 Szolnok, Martinovics utca 45.

Jogász (kötelezően foglalkoztatott): 
dr. Nagy Norbert
Lakcím: 1027 Budapest, Vitéz utca 5–7. 1. em. 2. ajtó

Könyvvizsgáló (kötelezően foglalkoztatott):
Barbi János
Lakcím: 2045 Törökbálint, Jászai Mari utca 6.

Jogász (többletfoglalkoztatott):
dr. Harkai Gergely Zoltán
Lakcím: 6500 Baja, Szabadság út 48/B

Jogász (többletfoglalkoztatott):
dr. Rábold Gábor Albert
Lakcím: 5000 Szolnok, Sütő utca 9. 2. em. 7. ajtó
 
Könyvvizsgáló (többletfoglalkoztatott):
Horváthné Csányi Eliza
Lakcím: 5008 Szolnok, Kocsoros út 14.

A változásbejegyzés időpontja:
2014. szeptember 15.
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 38. Modulig Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 05-09-016783, székhely: 3530 Miskolc, Kandia utca 24. 
1. em. 1., névjegyzéki sorszám: 54.)

A felszámolók névjegyzékéből törölve:

Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettséggel rendelkező személy:
Hajdú Attila
Lakcím: 4400 Nyíregyháza, Bujtos út 24–26.

A felszámolók névjegyzékébe bejegyezve:

Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettséggel rendelkező személy:
Vályi Attila
Lakcím: 4225 Debrecen, Gönczy Pál utca 60/C

Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettséggel rendelkező személy (többletfoglalkoztatott):
Hajdú Attila
Lakcím: 4400 Nyíregyháza, Bujtos út 24–26.

A változásbejegyzés időpontja:
2014. augusztus 18.

 39. OPH Gazdasági, Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 01-09-722286, székhely: 1051 Budapest, 
Sas utca 10–12., névjegyzéki sorszám: 85.)

A felszámolók névjegyzékéből törölve:

Jogász (többletfoglalkoztatott):
Dr. Szinay Attila
Lakcím: 3535 Miskolc, János utca 60.

A felszámolók névjegyzékébe bejegyezve:

Jogász (többletfoglalkoztatott):
Dr. Nagy Andrea
Lakcím: 3525 Miskolc, Baráthegyalja utca 140.

A változásbejegyzés időpontja:
2014. szeptember 4.

 40. PECUNIAAGORA Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Cg. 20-10-040179, 
székhely: 8900 Zalaegerszeg, Békeligeti utca 1., ranghely: 156.)

A működő felszámoló szervezetek nyilvántartásából törölve:

Közgazdász:
Zarka Zsolt
Lakcím: 8900 Zalaegerszeg, Madách utca 16. 4/29.

Miklós Annamária
Lakcím: 8900 Zalaegerszeg, Szegfű utca 18. II. emelet 19.
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Közgazdász (többletfoglalkoztatott):
Szegleti Róbert
Lakcím: 8900 Zalaegerszeg, Stadion utca 2.

A működő felszámoló szervezetek nyilvántartásába bejegyezve:

Közgazdász:
Kresz Rita
Lakcím: 8900 Zalaegerszeg, Virág Benedek utca 9.

Kovács Réka
Lakcím: 8933 Zalaistvánd, Petőfi Sándor utca 54.

A változásbejegyzés időpontja:
2014. augusztus 25.

 41. Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 01-09-920128, székhely: 
1071 Budapest, Damjanich utca 11–15.)

A felszámolók névjegyzékébe bejegyezve:

Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettséggel rendelkező személy (többletfoglalkoztatott):
Dr. Piller Zsuzsa
Lakcím: 8400 Ajka, Határ utca 11.

A változásbejegyzés időpontja:
2014. augusztus 27.

 42. Pro Bonum Gazdaságszervező Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 01-09-060813, székhely: 1072 Budapest, Dob 
utca 52. 2. em. 9., névjegyzéki sorszám: 83.)

A felszámolók névjegyzékéből törölve:

Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettséggel rendelkező személy lakcíme (többletfoglalkoztatott):
Kovács-Rácz Krisztina
Lakcím: 3881 Abaújszántó, Rákóczi utca 52.

A felszámolók névjegyzékébe bejegyezve:

Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettséggel rendelkező személy lakcíme (többletfoglalkoztatott):
Kovács-Rácz Krisztina
Lakcím: 1081 Budapest, Kenyérmező utca 3/A 1. em. 13.

A változásbejegyzés időpontja:
2014. augusztus 21.
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 43. Pro-Creditor Felszámoló és Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 01-09-918773, székhely: 1146 Budapest, 
Thököly utca 59. A ép. 1. em. 3., ranghely: 159.)

A működő felszámoló szervezetek nyilvántartásból törölve:

A felszámoló székhelye:
1143 Budapest, Stefánia út 29. 2. em. 3.

A működő felszámoló szervezetek nyilvántartásba bejegyezve:

A felszámoló székhelye:
1146 Budapest, Thököly utca 59. A ép. 1. em. 3.

A változásbejegyzés időpontja:
2014. szeptember 8.

 44. PROFÉNA Felszámoló és Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 01-09-925516, székhely: 1201 Budapest, 
Vágóhíd út 65., névjegyzéki sorszám: 108.)

A felszámolók névjegyzékéből törölve:

A társaság neve:
PROFÉNA Fővállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság

A társaság fióktelepei:
4225 Debrecen, Gönczy Pál utca 60. C ép. 
4400 Nyíregyháza, Bocskai út 12. fszt. 3.
2462 Martonvásár, Szent László utca 51.

Képviseletre jogosult személy:
Dr. Kádár Andrásné
Lakcím: 7100 Szekszárd, Cinka utca 45.

A felszámolók névjegyzékébe bejegyezve: 

A társaság neve:
PROFÉNA Felszámoló és Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság

A társaság fióktelepei:
2091 Etyek, Ötház utca 20.
2890 Tata, Bacsó Béla utca 17. A ép. 
8380 Hévíz, Kossuth utca 5. 2. em. 10.
4026 Debrecen, Bem tér 7. tt. 14.
4400 Nyíregyháza, Vay Ádám körút 4–6. 3. em. 306.

Képviseletre jogosult személy:
Dr. Lovrity Judit
Lakcím: 1201 Budapest, Wesselényi utca 28.

Fényes Gergő László
Lakcím: 1119 Budapest, Allende park 19. 4. em. 25.

A változásbejegyzés időpontja:
2014. június 19.
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 45. PROFÉNA Felszámoló és Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 01-09-925516, székhely: 1201 Budapest, 
Vágóhíd út 65., névjegyzéki sorszám: 108.)

A felszámolók névjegyzékéből törölve: 

A társaság tagja:
Gáspárné Szalai Anita 
Lakcím: 2230 Gyömrő, Liszt Ferenc utca 77. A ép.

A változásbejegyzés időpontja:
2014. július 8.

 46. PSV-HOLDING Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 02-09-081079, székhely: 7761 Kozármisleny, Március 15 tér 1. fszt. 1., 
névjegyzéki sorszám: 58.)

A felszámolók névjegyzékébe bejegyezve: 

Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettséggel rendelkező személy (többletfoglalkoztatott):
Csapó Gábor
Lakcím: 7633 Pécs, Bánki Donát út 5. 4. em. 35.

A változásbejegyzés időpontja:
2014. szeptember 8.

 47. Quality Team Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 13-09-160529, székhely: 2143 Kistarcsa, Bellus József 
utca 18/A, névjegyzéki sorszám: 51.)
 
A felszámolók névjegyzékéből törölve:

Közgazdász:
Jámbor Attila
Lakcím: 4100 Berettyóújfalu, Nagyváradi utca 41/A

A felszámolók névjegyzékébe bejegyezve:

Közgazdász:
Veres Viktória
Lakcím: 1123 Budapest, Győri út 1. 2/16.

A változásbejegyzés időpontja:
2014. augusztus 26.

 48. Quality Team Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 13-09-160529, székhely: 2143 Kistarcsa, Bellus József 
u. 18/A, névjegyzéki sorszám: 51.)

A felszámolók névjegyzékéből törölve:

A felszámoló fióktelepei:
1024 Budapest, Lövőház utca 22. II. em. 5.

Közgazdász (többletfoglalkoztatott):
Miklovics Mónika
Lakcím: 6078 Jakabszállás, Deák F. u. 11.

http://www.opten.hu/loadpage.php?dest=CTSTAL&caddrsearch=2%3B28410A&caddrnovalchk=0&caddrsite=0
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A felszámolók névjegyzékébe bejegyezve: 

Közgazdász (többletfoglalkoztatott):
Kökényesi Róbert
Lakcím: 4100 Berettyóújfalu, Kréta köz 7.

A változásbejegyzés időpontja:
2014. augusztus 5.

 49. SERATUS Vagyonértékelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Cg. 01-10-041596, székhely: 1118 Budapest, 
Ménesi út 71. B ép. földszint 1., ranghely: 187.)

A működő felszámoló szervezetek nyilvántartásából törölve:

A felszámoló ügyvezetője (igazgatósági tag):
Balogh Attila
Lakcíme: 1118 Budapest, Ménesi út 71. B ép.

A felszámoló felügyelőbizottsági elnöke:
Tákos Tamás
Lakcím: 1122 Budapest, Krisztina krt. 31–33.

A működő felszámoló szervezetek nyilvántartásába bejegyezve:

A felszámoló ügyvezetője (igazgatósági tag):
Gruchmann Zsuzsanna
Lakcíme: 1118 Budapest, Ménesi út 71. B ép.

A változásbejegyzés időpontja:
2014. augusztus 5.

 50. Varga és Társa Válságkezelő és Tanácsadó Kft. (Cg. 04-09-003709, székhely: 5600 Békéscsaba, Kastély u. 11., névjegyzéki 
sorszám: 107.)

A felszámolók névjegyzékéből törölve:

Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakképzettséggel rendelkező személy (kötelezően foglalkoztatott):
Zöld László Sándor
Lakcím: 1125 Budapest, Felső Svábhegyi út 1/B

A felszámolók névjegyzékébe bejegyezve:

Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakképzettséggel rendelkező személy (kötelezően foglalkoztatott):
Szathmáry Tibor
Lakcím: 1026 Budapest, Tövis u. 35. 2. ajtó

A változásbejegyzés időpontja:
2014. július 25.
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A nemzeti fejlesztési miniszter közleménye  
a kőolajtermékek és a földgáz után fizetendő tagi hozzájárulások mértékéről

A behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló 2013. évi XXIII. törvény 33. § (6) bekezdésében 
foglalt feladatkörömben eljárva, a földgáz biztonsági készletezéséről szóló 2006. évi XXVI. törvény 6. § f ) pontjára 
figyelemmel, a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség Közgyűlésének 9/2014. (XII. 17.) számú határozata alapján 
közzéteszem a kőolajtermékek és a földgáz után fizetendő tagi hozzájárulások 2015. január 1-jétől kötelező mértékét. 
A kőolajtermékek és a földgáz után fizetendő tagi hozzájárulások mértéke a következő:

Megnevezés Tagi hozzájárulás egységnyi mértéke 2015. január 1-jétől Kombinált Nomenklatúra szám

Benzin típusú
üzemanyagok

1500 Ft/1000 liter15

2710 12 31

2710 12 41

2710 12 45

2710 12 49

2710 12 51

2710 12 59

2710 12 70

Kerozin 1252 Ft/1000 liter15 2710 19 21

Gázolaj 1405 Ft/1000 liter15

2710 19 43

2710 19 46

2710 19 47

2710 19 48

2710 20 11

2710 20 15

2710 20 17

2710 20 19

Fűtőolajok 1275 Ft/tonna

2710 19 62

2710 19 64

2710 19 68

2710 20 31

2710 20 35

2710 20 39

Földgáz 65,15 Ft/GJ 2711

  Dr. Fónagy János s. k.,
  államtitkár 
  a nemzeti fejlesztési miniszter nevében eljárva
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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:

512912F
041075F
469630K
002360M
113027M
124827A
186514K
196413L
205158L
230190H
285507M
288837F
317578I
456360I
476328C
518860K
529930G
595007L
657679F
658127L
785020K
793114B
847858E
869228I
898937B
937510E
981686K
004164B
019887J
035884H
054278F
071512K
080945L
086566J
115171H
121973M
141065K
148024M
155258M
155684A
182907I
189921H
192188J
193357I
193651F
211197I
229273L

245957H
265185L
269886J
269924E
270993L
280363I
286629K
287487L
289676E
290966M
296244K
300665C
303484C
329168J
330608K
332689L
337722A
339925J
344917G
347499L
361630H
362188L
363343K
365475J
369827D
373203J
374414L
375040D
377012L
388078K
409170J
425123L
428455H
436611G
442313F
460896I
471259I
483360L
488025H
498470K
500272L
507934D
511346B
530112I
532607D
532858B
534303G

552686I
580379K
593627I
617970G
629290J
630903K
632819K
636442G
657320K
664812G
668865G
683090G
726843L
741802K
743380F
763519F
775861I
783828B
788518J
792153G
815037L
822117L
830904J
834748B
877521I
890585K
895542K
895753C
897664H
904570E
915823K
922450E
927288D
932934F
934060L
939142G
943200F
966438L
976226F
980326A
009124E
055268M
067220K
068756L
088887C
108312C
114155E

129784H
134043L
143331G
159773L
172604L
202133K
211950B
227567E
241866I
264173J
309759L
312912I
327963L
342007F
358038K
388150J
404397H
416952L
434692A
437815K
459485K
465964H
506034C
513915K
514402F
521714K
574695D
577167E
593210J
601948J
620053L
630069L
646579H
654762D
684968L
687374D
693421K
703546L
707444E
717725G
717983L
726353E
739728I
754925C
772010H
772422L
827684H

843453I
844612L
847540C
848025K
848041I
850097K
904309E
907124H
908469J
914767I
931097F
935379F
940418L
954340G
961971J
974641E
002723C
005157G
024616L
050400L
050554L
061218C
065663K
067239H
071842F
079524C
114378I
116774J
120716L
121693H
121950L
131815I
138129I
172268L
176379E
194635K
206879F
209352E
216851L
223861L
229781L
233948L
236138I
252582L
278343F
279993B
282880M
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284215L
290657L
297447M
303743J
308952B
324283H
336439L
345210K
349501L
357017L
357726C
360127K
393587G
398153B
423439L
441795L
468000K
468141K
470524C
474687D
484458J
485811I
499713K
536513L
542609I
547501D
559184L
570397J
576001I
578263H
597802H
610812L
616561J
635861L
656414J
656756J
667821D

672593H
687536L
689399A
695625J
701334D
711845G
716315J
717850L
725221K
731767K
737190L
738707E
751257L
753715K
763656H
772104B
773869L
778143J
781228J
783380K
783546I
783707L
788344F
800938F
819124L
819355J
822517H
835218H
840378J
848292H
868156K
874514K
890935L
893918L
903259I
923831L
928479F

934202H
935255J
944542L
956845L
970730G
981439H
004799M
039416L
060138K
066276J
072040H
075517E
079965J
102567K
110503M
123950F
129279M
158689L
164746J
186836L
186875H
188871M
198922C
243300H
257622K
258673J
262257H
273443M
276295A
282573I
289590H
298876H
313153D
353885C
377769J
396917K
397445F

411836H
421844K
458441F
484236L
486062K
535646L
536411J
537915I
558164H
561686K
565052A
571132J
605385J
617551K
659184G
661618L
663663E
694154E
705011H
709615D
723388K
733191E
737486K
740131L
741464K
750647H
757408L
759637L
765300J
767683B
770285I
783664I
790586E
857972L
860529C
865057H
882750F

885167L
895706K
911834D
922553A
923210L
923233L
924192K
928461H
951436L
966585I
995923A
016752F
060710G
092846K
147874E
156638I
169201G
207643L
209121A
210690M
210742J
250667J
261688I
350702L
387337E
451261L
459386K
502653L
573750F
798559C
833061K
852570H
862110G
869124G
907558D
931833F

  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások  
  Központi Hivatala
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Fót Város Önkormányzatának pályázati felhívása  
Fót város közigazgatási területén autóbusszal végzett, menetrend szerinti, helyi személyszállítási 
tevékenység ellátására 

 1. A pályázat tárgya:
Fót város közigazgatási területén autóbusszal végzett, menetrend szerinti, helyi személyszállítási tevékenység ellátása 
kizárólagos joggal, valamint a személyszállítási tevékenységekkel összefüggő előkészítési, irányítási és ellenőrzési 
feladatok végrehajtása.

 2. A szerződés meghatározása:
Közszolgáltatási szerződés a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény rendelkezései szerint.

 3. A szerződés időtartama:
A közszolgáltatási szerződés időtartama: 2015. május 1.–2017. április 30.

 4. A teljesítés helye:
Fót város közigazgatási területe.

 5. Ajánlattételi határidő:
2015. március 16. 10 óra

 6. A pályázati kiírás elérhetősége:
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal
Cím: 2151 Fót, Vörösmarty tér 1.
Telefon: 27/535-365
Honlap: http://www.fot.hu

Kiskőrös Város Önkormányzata pályázati felhívása  
közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett  személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében 
történő ellátására

Kiskőrös Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Kiíró) Képviselő-testülete a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi 
XLI. törvény 23. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően Kiskőrös város közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett  
személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására pályázatot ír ki.

Általános információk:

 1. A Kiíró neve, címe, telefon- és telefaxszáma:
Kiskőrös Város Önkormányzata
6200 Kiskőrös, Petőfi S. tér 1.
Tel.: 06-78/311-122, fax: 06-78/513-120
Kapcsolattartó: Martin Ferenc városüzemeltetési referens

 2. Az eljárás tárgya:
Kiskőrös Város közigazgatási területén helyi személyszállítási szolgáltatás ellátása közszolgáltatási szerződés 
keretében, ezen kívül a szükséges menetrenddel kapcsolatos információk, jegyek és bérletek árusításának biztosítása. 
A személyszállítást előre meghatározott menetrend szerint kell végezni.
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A részletes követelményrendszert, az alkalmassági feltételrendszert, a pályázaton való részvétel feltételeit, valamint 
a pályázat benyújtásához szükséges információkat a pályázati kiírás tartalmazza.

 3. A szerződés időtartama: 
A Kiíró a szerződést a 2015. március 22.–2018. december 31. közötti időszakra köti.

 4. A pályázat benyújtásának határideje, helye: 
2015. március 4. 8 óra, Kiskőrös Város Önkormányzata, 6200 Kiskőrös, Petőfi S. tér 1. (A Kiíró fenntartja magának 
a jogot, hogy a pályázat benyújtásának határidejét egy alkalommal, legfeljebb 15 nappal meghosszabbítsa.)

 5. Az eredményhirdetés tervezett időpontja: 
2015. március 10. 8 óra.

 6.  A szerződéskötés tervezett időpontja: 
2015. március 22.

 7. Az elbírálás módja és szempontja:
A pályázati kiírásban meghatározott alkalmassági követelmények és bírálati szempontok alapján a Kiíró az 
összességében legelőnyösebb ajánlatot benyújtó pályázóval köt szerződést.

 8. A pályázati kiírás beszerzésének feltételei:
A pályázati kiírás beszerzésének határideje: a benyújtási határidő napja. A pályázati kiírás postai úton való kézbesítése 
is kérhető.
A pályázati kiírás ára: 120 000 Ft + áfa.
A pályázati kiírás ellenértékét a pályázó átutalással teljesítheti a Kiskőrös Város Önkormányzatának a 10400621-
00027753-00000008 számú költségvetési bankszámlájára. A dokumentáció az átutalási megbízás másolatával vehető 
át ügyfélfogadási időben a Stratégiai és Városüzemeltetési Osztályon Martin Ferenc városüzemeltetési referenstől. 
A megvásárolt pályázati kiírás másra át nem ruházható. A pályázati kiírás megvétele előfeltétele az eljárásban való 
részvételnek.

 9. A pályázók köre:
A pályázat nyílt. A pályázaton pályázóként részt vehetnek azon belföldi vagy külföldi székhelyű jogi személyek és 
jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók vagy azok konzorciumai, melyek megfelelnek 
a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek. Külföldi székhelyű szolgáltató a pályázaton abban az esetben vehet részt, 
ha országában is biztosított a menetrend szerinti autóbusz-közlekedésben a nemzeti elbánás a külföldiek számára.

Paks Város Önkormányzatának pályázati felhívása  
Paks város területén menetrend szerinti, helyi autóbusz-közlekedés ellátására

Paks Város Önkormányzata (a továbbiakban: Kiíró) nyilvános pályázatot hirdet „Paks város területén menetrend szerinti, helyi 
autóbusz-közlekedés ellátása” tárgyában közszolgáltatási szerződés keretében.

 1. A pályázat tárgya
Autóbusszal végzett, menetrend szerinti, helyi személyszállítási tevékenység ellátása Paks város területén a pályázati 
kiírás mellékletét képező menetrendben rögzítettek szerint.



H I V A T A L O S  É R T E S Í T Ő 	 • 	 2015.	évi	1.	szám	 53

 2. A pályázók köre
A pályázaton részt vehet:
a) bármely természetes vagy jogi személy, illetőleg
b) jogi személyiség nélküli gazdasági társaság,
aki vagy amely megfelel a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek.

 3. A pályázat benyújtásának helye, a benyújtás határideje
a) A pályázat benyújtásának határideje:
 A Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben történő közzétételt követő 60. napon, 

amennyiben az nem munkanap, akkor az azt követő munkanapon 11 óra.
b) A pályázat benyújtásának helye:
 Paksi Polgármesteri Hivatal, 7030 Paks, Dózsa György út 55–61.
 Társulási és Pályázati Osztály, III. emelet 312. irodahelyiség

 4. A pályázatok elbírálásának szempontjai
A Kiíró az összességében legelőnyösebb pályázatot benyújtó pályázóval köt szerződést.

 5. Az eredményhirdetés és a szerződéskötés időpontja
a) Az eredményhirdetés időpontja:
 A Kiíró a pályázat benyújtásának határidejének lejártától számított 30 napon belül minden pályázónak írásbeli 

összegezést küld a pályázatok elbírálásáról.
b) A szerződéskötés tervezett időpontja:
 A Kiíró az eredményhirdetéstől számított 10 napon belül kíván szerződést kötni.

 6. A teljesítés határideje vagy a szerződés időtartama
A Kiíró a szerződést 5 éves határozott időtartamra köti.

 7. A pályázati kiírás megvásárlásának feltételei
A részletes pályázati kiírás nettó 25 000 Ft + áfa áron személyesen megvásárolható hétfőn, kedden, szerdán 8.00–15.30 
és pénteken 8.00–12.00 között a Paksi Polgármesteri Hivatal (7030 Paks, Dózsa György út 55–61.) Társulási és Pályázati 
Osztályán a III. emelet 312. irodahelyiségben.
Amennyiben a pályázati kiírás ellenértékének kiegyenlítése átutalással történik, az ellenértéknek a Kiíró ERSTE 
Bank Hungary Zrt.-nél vezetett 11992206-07500109-00000000 számú számlájára történő megérkezését követő 
2 munkanapon belül a pályázati kiírás elektronikusan megküldésre kerül.
A megjegyzés rovatban fel kell tüntetni: „Paks város autóbusz-közlekedésére”.
A pályázati kiírás ellenértékének átutalásával egyidejűleg a fekete.beatrix@paks.hu e-mail címre vagy a 75/519-080-as 
faxszámra igénylést kell megküldeni, amely igénylésnek tartalmaznia kell az érdeklődő nevét, címét és az elérhetőségét, 
továbbá, hogy az érdeklődő mely címre kéri a kiírás megküldését.

A pályázati felhívással kapcsolatban további információ kérhető Fekete Beatrixtől a fekete.beatrix@paks.hu e-mail 
címen.

mailto:fekete.beatrix@paks.hu
mailto:fekete.beatrix@paks.hu
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Urbán Flórián képviselőjelölt beszámolója  
az országgyűlési képviselők 2014. évi időközi választására fordított állami és más pénzeszközök, 
anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Választókerület: Budapest 11-es OEVK

Párt: Jobbik Magyarországért Mozgalom

Állami költségvetési támogatás összege: 1 000 000 Ft

Saját forrás összege: 0 Ft

Összesen: 1 000 000 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)

Óriásplakátok kihelyezése közterületen 2014. 11. 11. jelölt népszerűsítése 996 950 0

Összesen: 996 950 0

Mindösszesen: 996 950

2014. december 16.

  Urbán Flórián s. k.,
  képviselőjelölt
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V.  Alapító okiratok

Az Audi Hungaria Iskola Intézményfenntartó és Működtető Közalapítvány alapító okirata

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata mint alapító – a Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja 
Intézményfenntartó és Működtető Közalapítványból (6500 Baja, Duna u. 33.; a továbbiakban: „Jogelőd Közalapítvány”) történő 
kiválás útján – a kiválás napjával hatályos Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) alapján – tartós 
cél folyamatos megvalósítására közhasznú szervezetként az alábbiak szerint állapítja meg a kiválással létrejövő közalapítvány 
alapító okiratát:

1. A Közalapítvány általános adatai és célja

 1.1. A Közalapítvány neve: Audi Hungaria Iskola Intézményfenntartó és Működtető Közalapítvány
(német fordításban: Audi Hungaria Schule Öffentliche Träger- und Betreiberstiftung)
A Közalapítvány rövidített neve: AHIM Közalapítvány

 1.2. A Közalapítvány székhelye: 9026 Győr, Bácsai út 55.

 1.3. A Közalapítvány alapítója: Magyarországi Németek Országos Önkormányzata (1026 Budapest, Júlia u. 9.)

 1.4. A Közalapítvány célja
(a) Magyarországon élő német nemzetiség nevelésével és oktatásával, kulturális életével kapcsolatos állami és 

önkormányzati kötelezettségekként meghatározott fenntartói feladatok átvállalása.
(b) A Jogelőd Közalapítvány a 2010/2011-es tanévtől Győrött, a Magyarországi Németek Általános Művelődési 

Központja tagintézményeként működő, majd 2012. augusztus 1. napja óta önállóan működő köznevelési 
intézményt hozott létre köznevelési feladatok ellátására. A Közalapítvány jogutódlás keretében ellátja ezen 
köznevelési intézmény fenntartói feladatait.

(c) A Közalapítvány a köznevelés terén elsősorban a magyarországi német nemzetiség 3–19. éves korosztálya 
számára a nemzetiségi nevelést, oktatást (óvoda, általános iskola, gimnázium, kollégiumi ellátás), továbbá 
érettségire épülő szakközépiskolai képzést biztosít, figyelemmel a helyi önkormányzatokról, a nemzeti 
köznevelésről, valamint a nemzetiségek jogairól szóló mindenkor hatályos törvényi rendelkezésekre, illetve 
átvállalja a 2013. évi LXIII. törvény hatálya alá tartozó német anyanyelvű állampolgárokkal kapcsolatos, 
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 92. § (3) bekezdése szerinti állami kötelezettségeket.

(d) Közművelődési tevékenység ellátása a közművelődésről szóló mindenkor hatályos törvény alapján.
(e) Pedagógiai-szakmai szolgáltatás végzése. 
(f ) Továbbképzések, átképzések, nyelvvizsgáztatás végzése. (A mindenkor hatályos nemzeti köznevelésről szóló 

törvény, valamint az idegen nyelvtudást igazoló, államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjéről és a nyelvvizsga-
bizonyítványokról szóló hatályos jogszabályok alapján).

(g) A szakközépiskolai és szakiskolai képzés gyakorlati oktatási feltételeinek biztosítása. 
(h) A Közalapítvány által végzett közhasznú tevékenység:

– iskolarendszerű nevelési, oktatási és más köznevelési intézmény alapítása és fenntartása, 
– oktatást kiegészítő tevékenység, 
– nevelés és oktatás; nemzetiségi nevelés, oktatás,
– képességfejlesztés, 
– ismeretterjesztés, 
– kulturális tevékenység, 
– a magyarországi nemzetiségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység.
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(i) A Közalapítvány a fenti közhasznú tevékenységeket az alábbi közfeladathoz kapcsolódóan végzi: 
– köznevelési intézmény alapítása és fenntartása
– köznevelés, oktatás, pedagógiai-szakmai szolgáltatás
– óvodai ellátás
– helyi közművelődési tevékenység
– nemzetiségi intézmény alapítása, nemzetiségi feladatokat ellátó intézmény fenntartása
– nemzetiségi oktatás, nemzetiségek anyanyelvű és anyanyelvi oktatásához az anyanyelvű pedagógusok 

képzésének, továbbképzésének biztosítása, nemzetiségi óvodai nevelés
(j) Fenti közfeladatok teljesítését az alábbi jogszabályok írják elő:

– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2. § (3) bekezdése, 4. § 1. pontja, 74. § (1) és 
(2) bekezdése, 92. § (3) bekezdése,

– Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 6., 7., 15. és 
16. pontjai,

– a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 10. § (4) és (7) bekezdése, 22. §-a, 24. § (1) bekezdése, 
115. § a) pontja, 116. § (1) bekezdés a) pontja,

– a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 
73. § (2) bekezdése és 76. §-a.

 1.5. A Közalapítvány jogi személy.

 1.6. A Közalapítvány időtartama
A Közalapítvány határozatlan időre jön létre.

 1.7. Csatlakozás a Közalapítványhoz
(a) A Közalapítvány nyitott, céljaihoz bármely magyar vagy külföldi magánszemély, jogi személy, vagy jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezet pénzbeli, vagy természetbeni adománnyal, illetőleg bármilyen más 
vagyoni juttatás teljesítésével csatlakozhat, ha a Közalapítvány céljait elfogadja, és feladatainak megvalósítását 
kívánja előmozdítani. 

(b) A Közalapítvány céljait tartósan előmozdítani kívánó, a Közalapítványhoz a fent leírtak alapján csatlakozni 
kívánó magánszemély, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet – erre irányuló 
szándékának az alapítóval (alapítókkal) való közlése esetén – alapítói jogokkal is felruházható, amennyiben 
az alapító ehhez hozzájárul, illetve több alapító esetén az alapítók azonos tartalmú, egyhangú határozataikkal 
ekként döntenek, és a csatlakozni kívánó személy a jelen alapító okirat rendelkezéseit nyilatkozatában 
elfogadja. 

 1.8. Hozzáférés az alapítványi szolgáltatásokhoz
(a) A Közalapítvány közhasznú tevékenysége nyilvános. A Közalapítvány biztosítja az alapítványi szolgáltatásokhoz 

való szabad hozzáférést, ennek megfelelően támogatásban részesülhet minden magyar és külföldi 
magánszemély, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki/amely az alapítványi 
célok valamelyikéhez kapcsolódó tevékenységhez kér támogatást. 

(b) A Közalapítvány vagyona terhére a Közalapítvány céljának megvalósításával összefüggésben annak 
a  magánszemélynek, jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek juttatható 
vagyoni szolgáltatás, akit/amelyet a kuratórium – jelen alapító okiratban foglalt feltételek mellett – 
kedvezményezettként megjelöl.

(c) A Közalapítvány pályázat kiírása nélkül évente a vagyona 5%-ának mértékéig, de legfeljebb összesen 
1.000.000,- Ft, azaz egymillió forint (közvetlen vagy közvetett) támogatást nyújthat az alapító okiratban foglalt 
célokra.

(d) Meghívásos pályázat kiírására kizárólag akkor kerülhet sor, ha
– azt törvény vagy kormányrendelet lehetővé teszi és
– a pályázati kiírás tartalmazza a támogatási célt, a támogatás feltételeit és az elszámolás részletes rendjét.

(e) A Közalapítvány a kuratórium tagját, a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek közeli hozzátartozóját 
– a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások kivételével – cél szerinti juttatásban nem 
részesítheti. 
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 1.9. A Közalapítvány tevékenységével kapcsolatos korlátozások 
A Közalapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi 
támogatást nem nyújt. 

 1.10. Az alapító okirat módosítása
(a) Semmis az alapító okiratban a Közalapítvány céljának módosítása, kivéve, ha a Közalapítvány a célját 

megvalósította, vagy a cél elérése lehetetlenné vált, és az új cél megvalósítására a Közalapítvány elegendő 
vagyonnal rendelkezik.

(b) Semmis az alapító okirat olyan módosítása, amely a Közalapítvány vagyonának csökkentésére irányul, vagy 
– ha a Közalapítványhoz csatlakozás történt – a Közalapítvány jogutód nélküli megszűnése esetére kijelölt 
kedvezményezett személyét megváltoztatja.

 1.11. Az alapító okirat értelmezése 
Jelen alapító okiratot a Közalapítvány céljának megfelelően kell értelmezni. 

2. A Közalapítvány vagyona

 2.1. A Közalapítvány induló vagyona
 2.1.1. Pénzbeli vagyon

(a) A Jogelőd Közalapítvány induló pénzbeli vagyona a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata mint 
alapító által rendelkezésre bocsátott induló tőkéből (jegyzett tőkéből) (6.000.000,- Ft, azaz hatmillió forint), 
és a Jogelőd Közalapítvány vagyonának megosztása eredményeként a Közalapítványt illető egyéb pénzbeli 
vagyonból  áll.

(b) A Közalapítvány 6.000.000,- Ft, azaz hatmillió forint összegű induló tőkéje (jegyzett tőkéje) összegét, mint a 
működés megkezdéséhez szükséges vagyont a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata mint alapító 
a kiválás bejegyzésére irányuló kérelem benyújtását megelőzően a Közalapítvány rendelkezésére bocsátja oly 
módon, hogy azt ügyvédi letéti számlán elhelyezi.

(c) A Közalapítvány további vagyona (amely a vagyonmegosztás keretében a Közalapítványra átszálló egyéb 
vagyonelemeket jelenti) a kiválás napjával törvény erejénél fogva a Közalapítványra száll át. E vagyonelemeket 
a Jogelőd Közalapítvány haladéktalanul, de legkésőbb a Közalapítvány nyilvántartásba vételétől számított egy 
hónapon belül a Közalapítvány birtokába átadja. 

 2.1.2. Nem pénzbeli vagyon
2.1.2.1. Ingatlan vagyon
(a) A Jogelőd Közalapítvány vagyonának a kiválással összefüggő megosztása eredményeként a győri 11865/1 hrsz. 

alatt felvett, természetben Győr, Bácsai út 55. sz. alatt található ingatlan tulajdonjoga a Közalapítvány induló 
vagyonát képezi, amennyiben a Jogelőd Közalapítvány az ingatlan tulajdonjogát a kiválás napjáig megszerezte. 
Az ingatlan értéke 550.000.000,- Ft, azaz ötszázötvenmillió forint.

(b) Az ingatlan tulajdonjoga a Ptk. 3:45. § (1) bekezdése és a kiválással összefüggésben az alapítók által aláírt 
szétválási szerződés rendelkezései szerint a kiválás napjával törvény erejénél fogva a Közalapítványra, mint 
jogutódra száll át. 

(c) A Közalapítvány a kiválás bírósági bejegyzésétől és a Közalapítvány bírósági nyilvántartásba vételéről szóló 
végzés jogerőre emelkedésétől számított törvényes határidőn belül kezdeményezi az ingatlan tulajdonjogának 
átírását a Közalapítványra mint új tulajdonosra.

 2.2. A Közalapítvány egyéb vagyona
 2.2.1. A Közalapítvány bevételeiből származó vagyon

2.2.1.1. Költségvetési támogatás
(a) A Közalapítvány költségvetési támogatásban részesül a mindenkor hatályos köznevelésről szóló törvény, 

illetőleg Magyarország adott évi költségvetéséről szóló törvényben meghatározottak alapján.
(b) A Közalapítvány továbbá költségvetési támogatásban részesül a reá irányadó, az oktatásért felelős 

minisztériummal kötött, hatályos köznevelési megállapodás alapján. 
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2.2.1.2. Alapító által nyújtott adomány
Az alapító(k) a Közalapítvány részére adományokat nyújthat(nak).
2.2.1.3. Csatlakozók, illetve egyéb személyek által nyújtott adomány
Hazai és külföldi természetes és jogi személyek, illetőleg jogi személyiség nélküli szervezetek a céljai elérése érdekében 
adományokat nyújthatnak a Közalapítványnak. Magánszemélyek személyi jövedelemadójuk meghatározott részét 
felajánlhatják a Közalapítvány javára, amennyiben ennek jogszabályi feltételei fennállnak.

 2.2.2. A Közalapítvány gazdasági tevékenysége
(a) A Közalapítvány, céljai megvalósítása érdekében, céljaival közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenységet is 

folytathat. A Közalapítvány gazdasági-, vállalkozási tevékenységet csak közhasznú, vagy az alapító okiratban 
meghatározott egyéb céljainak megvalósítása érdekében, az alapcél szerinti tevékenysége megvalósítását 
nem veszélyeztetve végezhet.

(b) A Közalapítvány a vállalkozási tevékenységből származó eredményt nem oszthatja fel, azt az alapító okiratban 
meghatározott tevékenységre fordítja.

 2.3. A Közalapítvány vagyona kezelésére és felhasználására vonatkozó közös rendelkezések, az éves beszámoló 
jóváhagyása
(a) A Közalapítvány vagyonát céljának megfelelően, a jelen alapító okiratban meghatározott módon kell kezelni és 

felhasználni. 
(b) A Közalapítvány vagyonának kezeléséről és felhasználásáról az alapító okiratban meghatározott módon 

a  kuratórium gondoskodik, a Közalapítvány által fenntartott köznevelési intézmény működésének 
biztosításával, a nemzeti köznevelésről szóló törvényben rögzített működési feltételek figyelembe vételével, 
az intézményi éves költségvetés jóváhagyása útján.

(c) A Közalapítvány a hatályos számviteli szabályok alapján beszámolót készít, amelyet könyvvizsgálóval hitelesít, 
és a felügyelőbizottság véleményez. Az éves beszámolót a kuratórium hagyja jóvá.

(d) Közalapítvány éves beszámolójának jóváhagyása oly módon történik, hogy a felügyelőbizottság által 
véleményezett éves beszámolót a kuratórium szabályszerűen összehívott, határozatképes ülésén nyílt 
szavazással elfogadja. Az éves beszámoló jóváhagyásához a jelenlévő tagok számának megfelelően egyszerű 
szótöbbség szükséges. Szavazategyenlőség esetén a szavazást meg kell ismételni. Amennyiben a második 
szavazás eredményeként is szavazategyenlőség áll elő, úgy a beszámolót el nem fogadottnak kell tekinteni. 

(e) A Közalapítvány köteles a beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet készíteni, amelyet 
a beszámolóval azonos módon köteles jóváhagyni, letétbe helyezni és közzétenni. Az éves beszámolóba és 
a közhasznúsági mellékletbe bárki betekinthet, illetve abból saját költségére másolatot készíthet. 

(f ) A kuratórium által elfogadott beszámolót és közhasznúsági mellékletet az alapító(k)nak meg kell küldeni. 

 2.4. A Közalapítvány vagyonának kezelése
(a) A Közalapítvány gazdálkodása során elkülönítetten kell nyilvántartani a Közalapítvány által fenntartott 

intézmény működtetésével, fenntartással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat a Közalapítvány működési 
költségeitől. Az alapítványi célt szolgáló pénzbeli vagyont elkülönítetten, a kuratórium döntésével 
meghatározott pénzintézetnél kell elhelyezni.

(b) Külföldi csatlakozó devizában nyújtott támogatása esetén a Közalapítvány külön devizaszámlát nyithat.

 2.5. A Közalapítvány vagyonának felhasználása
(a) A Közalapítvány gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen alapító okiratban meghatározott 

közhasznú tevékenységére fordítja. 
(b) A Közalapítvány céljainak megvalósításhoz a Közalapítvány induló pénzbeli vagyonát és annak hozadékát a 

kuratórium az intézmény működtetésére, továbbá a cél szerinti tevékenységek finanszírozására – a cél szerinti 
tevékenységek tartós ellátását nem veszélyeztetve – felhasználhatja. 
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3. Az alapítói jogok gyakorlása

 3.1. Alapítói határozathozatal
(a) Az alapító döntéseit írásban hozza, melyet közöl a kuratóriummal, a felügyelőbizottsággal és egyéb 

érintettekkel.
(b) Esetleges későbbi, alapítói jogokkal felruházott magánszemély, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet csatlakozása esetén az alapítók a vonatkozó jogszabályokban, valamint a jelen alapító 
okiratban meghatározott alapítói jogaikat együttesen gyakorolják (mely értelmében a Közalapítvánnyal 
kapcsolatos alapítói döntésekhez az alapítók külön-külön meghozott azonos tartalmú, egyhangú határozatai 
szükségesek). 

(c) Az alapítói döntést a kuratórium kezdeményezi a határozat tervezetének az alapító(k) részére történő írásbeli 
megküldésével. Az alapító(k) számára a tervezet kézhezvételétől számított legalább 30 napos határidőt kell 
biztosítani arra, hogy határozataikat a kuratórium részére megküldjék. 

(d) Ha valamely alapító jogutód nélkül megszűnt, vagy más okból az alapítói jogait véglegesen nem gyakorolja, 
a  kieső alapító alapítói jogait a többi alapító együttesen gyakorolja. Valamennyi alapító kiesése esetén az 
alapítói jogokat a kuratórium gyakorolja.

(e) Ha a Közalapítvány valamely szerve jogosult az alapítói jogok gyakorlására, a feljogosított szerv saját tagjaival 
és vezetőjével, valamint a szerv ellenőrzésére szolgáló személyekkel kapcsolatos alapítói jogokat nem 
gyakorolhat.

(f ) Ha nincs az alapítói jogok gyakorlására a fentiek, vagy a Ptk. szerint jogosult személy vagy szerv, az alapítói 
jogokat a nyilvántartó bíróság gyakorolja.

 3.2. Az alapító(k) hatáskörébe tartozó döntések
(a) Az alapító okirat elfogadása, módosítása;
(b) A kuratórium tagjainak kijelölése;
(c) A kuratórium elnökének, elnökhelyettesének a kuratórium tagjai közül történő kijelölése;
(d) A felügyelő bizottság tagjainak kijelölése, a kijelölés visszavonása;
(e) A felügyelő bizottság elnökének a bizottság tagjai közül történő kijelölése, a kijelölés visszavonása; 
(f ) A kuratórium kijelölésének visszavonása;
(g) Kuratórium tagjának visszahívása a kuratórium megbízatásának lejárta előtt a Közalapítvány céljának közvetlen 

veszélyeztetése esetén;
(h) A Közalapítvány egyesülésének, szétválásának elhatározása.
 A jelen alapító okiratban meghatározottak szerint az alapító(k) bizonyos alapítói jogok gyakorlását a kuratórium 

hatáskörébe utalják.
 A kuratórium elnöke köteles olyan nyilvántartást vezetni az alapító(k) döntéseiről (határozatok könyve), 

amelyből az alapítói döntések tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők aránya, 
illetve személye megállapítható. A kuratórium elnöke az alapítók határozatait a meghozataluktól számított 
15 napon belül írásban – igazolható módon – közli az érintettekkel, illetve azokat a Közalapítvány saját, vagy az 
általa fenntartott intézmény holnapján nyilvánosságra hozza.

 3.3. Döntéshozatal egy alapító esetén
(a) Egy alapító esetén az alapítói döntéshozatalt megelőzően az alapító köteles – a személyi kérdésekkel 

kapcsolatos döntéseket kivéve – a felügyelőbizottság, valamint a kuratórium, továbbá a Közalapítvány 
képviseletére és pénzforgalmi számlája felett rendelkezésre jogosult személyek (a kuratórium, valamint 
a Közalapítvány képviseletére és pénzforgalmi számlája felett rendelkezésre jogosult személyek együttesen: 
„felelős személyek”) véleményének megismerése érdekében e szervek, illetve személyek írásos véleményét 
beszerezni. A véleményezési jog gyakorlása írásban történik. Az írásos vélemények nyilvánosak, azokba bárki 
betekinthet, illetve saját költségére másolatot készíthet.

(b) Az írásos véleményezési jog gyakorlásának módja az alábbi:
(c) A felügyelőbizottság, továbbá a felelős személyek az alapítói döntés tervezetének kézhez vételét követően 

véleményüket 30 napon belül kötelesek az alapítóval ajánlott tértivevényes levél, elektronikus üzenet, vagy 
faxon történő elküldés útján közölni. 



60	 H I V ATA L O S 	 É R T E S Í T Ő 	 • 	 2015.	évi	1.	szám	

(d) A felügyelőbizottság, továbbá a kuratórium a fenti esetekben szükség szerint, az alapítói döntések 
tervezetének megküldésekor, de évente legalább kétszer ülésezik az alapítói döntések véleményezése céljából. 
A felügyelőbizottság, illetve a kuratórium ülései nyilvánosak.

 3.4. Az alapítói döntések nyilvánossága
Az alapítói döntések nyilvánosak, azokba bárki betekinthet, illetve azokról saját költségére bárki másolatot készíthet.

 3.5. Az alapítóval kapcsolatos további rendelkezések
Az alapítói jogokat és kötelezettségeket az alapító átruházhatja, ha az alapító okiratban vállalt vagyoni hozzájárulását 
teljesítette.

4. A Közalapítvány szervei

 4.1. A Közalapítvány kuratóriuma
(a) A kuratórium a Közalapítvány ügyvezető szerve. A kuratórium tagjai a Közalapítvány vezető tisztségviselői.
(b) A kuratórium tagjai ügyvezetési tevékenységüket a Közalapítvány érdekének megfelelően kötelesek ellátni. 

A kuratórium feladata a Közalapítvány működőképességének fenntartása, és a fenyegető fizetésképtelenség 
esetén a hitelezők érdekeinek szem előtt tartásával a szükséges intézkedések meghozatala, illetve 
kezdeményezése.

(c) A kuratórium az ügyvezetési tevékenysége során a Közalapítványnak okozott károkért a Ptk. szerződésszegéssel 
okozott kárért való felelősségre vonatkozó szabályai szerint felel a Közalapítvánnyal szemben.

(d) Ha a kuratórium e jogviszonyával összefüggésben harmadik személynek kárt okoz, a károsulttal szemben 
a kuratórium tagjai a Közalapítvánnyal egyetemlegesen felelnek. 

(e) A kuratórium tagja feladatait személyesen köteles ellátni.

 4.1.1. A kuratóriumi tagság keletkezése
(a) A kuratórium elnökét, elnökhelyettesét és tagjait az alapító(k) jelöli(k) és bízza (bízzák) meg. A megbízatás 

5 éves határozott időre szól.
(b) A kuratóriumi tagságra irányuló megbízatás a tisztségnek a kijelölt személy által történő elfogadásával jön 

létre.

 4.1.2. Feltételek és összeférhetetlenségre vonatkozó szabályok a kuratórium tagsága vonatkozásában 
(a) A kuratórium tagja olyan nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához 

szükséges körben nem korlátozták.
(b) Nem lehet a kuratórium tagja az a személy, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés 

büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.
(c) Nem lehet a kuratórium tagja az a személy, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak, továbbá az a személy, 

akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak és az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt 
tevékenység összefügg a Közalapítvány tevékenységével.

(d) Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet a kuratórium tagja az a személy, akit 
eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

(e) A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet a Közalapítvány kuratóriumának tagja az a 
személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt, annak megszűnését megelőző 
két évben legalább egy évig,
– amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és 

vámtartozását nem egyenlítette ki,
– amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
– amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást 

helyettesítő bírságot szabott ki,
– amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette, 

illetőleg törölte.
(f ) A Közalapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a kuratórium tagja.
(g) Az alapító és az alapító közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a kuratóriumban.
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(h) A kuratórium tagja, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen 
tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

 4.1.3. A kuratórium tagjai
(a) A kuratórium 5 (öt) fő természetes személyből áll. 
(b) A kuratórium legalább két tagja állandó belföldi lakóhellyel rendelkezik. 
4.1.3.1. A kuratórium elnöke
Schubert Olívia 
4.1.3.2. A kuratórium elnökhelyettese 
Dr. Gutai Hajnalka
4.1.3.3. A kuratórium tagjai
Jürgen De Graeve
Lőre Péter
Borkai Zsolt
A kuratórium elnöke, elnökhelyettese és tagjai tevékenységüket anyagi ellenszolgáltatás nélkül végzik. 

 4.1.4. A kuratóriumi tagság megszűnése
(a) A kuratóriumi tagság megszűnik:

– a megbízatás lejártával;
– a kuratóriumi tag halálával;
– a kuratóriumi tag lemondásával;
– a kuratórium kijelölésének az alapító(k) általi visszavonásával; 
– a kuratóriumi tag alapító(k) általi visszahívásával a Ptk. által szabályozott esetben;
– a Közalapítvány megszűnésével;
– a kuratóriumi tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő 

korlátozásával;
– a kuratóriumi taggal szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.

(b) A kuratórium tagja megbízatásáról az alapító(k)hoz intézett írásbeli nyilatkozattal bármikor, indokolás nélkül 
lemondhat.

(c) Ha a Közalapítvány működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új kuratóriumi tag, vagy új kuratóriumi 
elnök kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik 
napon válik hatályossá.

 4.1.5. A kuratórium feladat- és hatásköre
(a) A kuratórium feladat- és hatáskörébe tartozik a Közalapítvány irányításával kapcsolatos olyan döntések 

meghozatala, amelyek nem tartoznak az alapító(k), vagy más alapítványi szerv feladat- és hatáskörébe.
(b) A kuratórium különösen az alábbiakban meghatározott feladat- és hatáskörben jogosult és köteles döntéseket 

hozni, illetve eljárni.
(c) A Közalapítvány által fenntartott intézmény (a továbbiakban: „intézmény”) vonatkozásában a kuratórium dönt

– az alapítványi célok megvalósítása érdekében a vagyon felhasználásáról, 
– köznevelési vagy egyéb intézmény létesítéséről,
– gazdálkodási jogköréről,
– átszervezéséről,
– megszüntetéséről,
– tevékenységi körének módosításáról,
– fenntartói jogának átadásáról,
– nevének megállapításáról,
– az óvodába, általános iskolába, gimnáziumba történő jelentkezés módjáról, felvétel időpontjáról és 

módjáról, az intézmény nyitvatartási idejének meghatározásáról,
– a gazdálkodással és a működéssel kapcsolatos legfontosabb adatok nyilvánosságra hozataláról.
– az intézmény zárszámadásának elfogadásáról.

(d) Továbbá a Kuratórium meghatározza
– az intézmény költségvetését,
– a kérhető térítési díj és tandíj megállapításának szabályait,
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– a szociális alapon adható kedvezmények feltételeit,
– az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számát, az adott tanítási évben az iskolában indítható 

osztályok, a kollégiumban szervezhető csoportok számát. 
(e) A kuratórium ellenőrizheti az intézmény 

– gazdálkodását,
– működésének törvényességét, hatékonyságát,
– a szakmai munka eredményességét,
– gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységét,
– a tanuló- és gyermekbaleset megelőzése érdekében tett intézkedéseit.
A kuratórium a tanuló- és gyermekbalesetet jelenti az illetékes kormányhivatalnak.

(f ) A kuratórium a vonatkozó jogszabályokban foglalt korlátozó rendelkezések keretei között gyakorolja az 
intézmény vezetője felett a munkáltatói jogokat a megbízás, kinevezés, a megbízás visszavonás, a jogviszony 
megszüntetése és a felelősségre vonás tekintetében).

(g) A kuratórium ellenőrzi az intézmény szervezeti és működési szabályzatát, valamint a pedagógiai, 
művelődési programját és házirendjét. Az intézmény szervezeti és működési szabályzata és házirendje azon 
rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra többletkötelezettség hárul, a kuratórium 
egyetértése szükséges.

(h) A kuratórium értékeli az intézmény pedagógiai programjában  meghatározott feladatok végrehajtását, 
a pedagógiai-szakmai munka eredményességét. 

(i) A kuratórium jóváhagyja az intézmény tantárgyfelosztását, továbbképzési programját.
(j) A kuratórium a köznevelési intézmény megszüntetésével, átszervezésével, feladatának megváltoztatásával, 

nevének megállapításával, vezetőjének megbízásával és megbízásának visszavonásával összefüggő döntése 
vagy véleményének kialakítása előtt beszerzi a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § 
(4) bekezdésben foglaltak véleményét.

(k) A Közalapítvány működésével kapcsolatban a kuratórium
– meghozza a vagyonkezelésről és vagyonfelhasználásról szóló döntéseket jelen alapító okirat 

rendelkezéseinek megfelelően,
– elfogadja a Közalapítvány éves munkatervét, gazdálkodási tervét és mérlegét, éves beszámolót és 

közhasznúsági mellékletet készít és dönt annak jóváhagyásáról; az éves beszámolót és a közhasznúsági 
mellékletet a jogszabályoknak megfelelően letétbe helyezi, illetve nyilvánosságra hozza a Közalapítvány 
honlapján, amennyiben a Közalapítvány rendelkezik saját honlappal,

– dönt a csatlakozások és egyéb adományok elfogadásáról, amennyiben pedig a csatlakozó alapítói 
joggyakorlásra irányuló szándékát jelzi, úgy e körben előterjesztést készít az alapító(k) számára és 
gondoskodik az alapítói döntéshozatalról,

– amennyiben az a Közalapítvány működésére vagy jogszabályra tekintettel szükséges, elfogadja a 
Közalapítvány szervezeti és működési szabályzatát és egyéb belső szabályzatait, szükség esetén ezeket 
módosítja,

– a Közalapítvány pénzügyeinek és számvitelének ellenőrzésére könyvvizsgálót bíz meg,
– a Közalapítvány gazdálkodásával kapcsolatos legfontosabb adatokat, az alapítói határozatokat, illetve 

a kuratóriumi ülésekről készült jegyzőkönyveket a vonatkozó jogszabályok keretei között nyilvánosságra 
hozza,

– a Közalapítvány alapító okiratának módosítását (módosítással egybeszerkesztett szövegét) a Magyar 
Közlönyben, illetve az önkormányzat hivatalos lapjában – ennek hiányában a helyben szokásos 
módon – közzéteszi,

– a Közalapítvány működéséről az alapító(k)nak évente beszámol,
– gyakorolja a munkáltatói jogokat a Közalapítvány munkavállalói felett a munkaviszony létesítése, 

megszüntetése és az anyagi felelősségre vonás tekintetében.
(l) Az alapító(k) által a kuratórium hatáskörébe utalt alapítói  jogok körében a kuratórium dönt

– a Közalapítvány alapító okiratának módosításáról: (i) a Közalapítvány székhelye, (ii) a Közalapítványhoz való 
csatlakozás feltételei, (iii) az alapítványi szolgáltatásokhoz történő hozzáférés, (iv) az ülések és döntések 
nyilvánosságával, (v) az ülések összehívásának rendjével, (vi) határozathozatal módjával, (vii) a napirend 
közlésének módjával, (viii) összeférhetetlenséggel, (ix) az éves beszámoló jóváhagyásának módjával, 
valamint (x) a jogszabály változások miatt szükséges alapító okirat módosításokkal kapcsolatban;

– az éves beszámoló jóváhagyásáról. 
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(m) Az alapító(k) feljogosítja (feljogosítják) a kuratóriumot, hogy feladatainak ellátására titkárságot hozzon létre, és 
alkalmazottat/kat/ foglalkoztasson. A titkárság feladatkörét a kuratórium határozza meg.

 4.1.6. A kuratórium működése
(a) A kuratórium szükség szerint, de évente legalább kétszer köteles ülésezni. A kuratórium ülései nyilvánosak.
(b) A kuratórium akkor határozatképes, ha az ülésen tagjainak több mint fele jelen van. Határozatképtelenség 

esetén az ülést 14 napon belül, változatlan napirenddel újból össze kell hívni. Ismételt határozatképtelenség 
esetén az elnök javaslatot tehet az alapító(k)nak a kuratórium kijelölésének visszavonására, illetve egyes tagok 
visszahívására.

(c) A kuratóriumi ülést az elnök, akadályoztatása esetén az elnökhelyettes hívja össze. 
(d) Bármely kuratóriumi tag kérheti kuratóriumi ülés összehívását a cél és az ok megjelölésével. Ilyen kérelem 

esetén a kuratórium elnöke köteles a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül intézkedni az ülés 
összehívásáról. Ha e kötelezettségének a kuratórium elnöke nem tesz eleget, a kuratórium ülését a kérelmet 
előterjesztő tag is összehívhatja.

(e) A kuratórium üléseire írásos meghívót kell a tagok részére küldeni úgy, hogy azt az ülés előtt – a döntéshozatalhoz 
szükséges írásos anyagokkal együtt – legalább 8 nappal korábban megkapják. A kuratórium ülésének 
időpontját és az ülés napirendjét a Közalapítvány saját honlapján, illetve az általa fenntartott intézmény 
honlapján az ülést megelőző 3 nappal korábban meg kell jelentetni.

(f ) A felügyelő bizottság elnökét és a Közalapítvány által fenntartott intézmény vezetőjét a kuratórium ülésére 
tanácskozási joggal meg kell hívni.

(g) A kuratórium döntéseit a jelenlévő tagok számának megfelelően egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással 
hozza. Szavazategyenlőség esetén a szavazást meg kell ismételni. Amennyiben a második szavazás 
eredményeként is szavazategyenlőség áll elő, úgy a határozati javaslatot el nem fogadottnak kell tekinteni. 

(h) A határozathozatalban nem vehet részt az a kuratóriumi tag, 
– akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít;
– aki bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

 Fentiek vonatkozásában nem minősül előnynek a Közalapítvány cél szerinti juttatásai keretében a bárki által 
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás.

(i) A kuratórium üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza az ülés helyét és idejét, a jelenlevőket, 
a döntéstervezetekre előadott véleményeket, az ülésen lezajlott fontosabb eseményeket, nyilatkozatokat, 
a kuratórium döntéseinek tartalmát, időpontját, hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát, 
személyét. A jegyzőkönyvet lefűzve és sorszámozva kell a Közalapítvány iratai között megőrizni. A jegyzőkönyv 
nyilvános, abba bárki betekinthet, saját költségére másolatot készíthet.

(j) A kuratórium elnöke a kuratórium ülésén született határozatokat a meghozataluktól számított 15 napon 
belül írásban – igazolható módon – közli az érintettekkel, illetve azokat a Közalapítvány saját, vagy az általa 
fenntartott intézmény holnapján nyilvánosságra hozza.

(k) A Közalapítvány által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők. 
(l) A Közalapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba, a Közalapítvány székhelyén, a kuratórium 

titkárával előzetesen egyeztetett időpontban bárki betekinthet, saját költségére másolatot készíthet. 
A keletkezett iratokba történt betekintés iránti kérelem előterjeszthető postai úton, illetve rövid úton telefonon, 
írásban, telefaxon, e-mail-en is. 

 4.1.7. A kuratórium elnöke
A kuratórium elnökének feladata:
(a) a Közalapítvány képviselete,
(b) a kuratórium összehívása és üléseinek vezetése,
(c) a kuratórium hatáskörébe tartozó döntések előkészítése,
(d) a kuratóriumi határozatok végrehajtása,
(e) gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat a Közalapítvánnyal munkaviszonyban álló munkavállalók felett,
(f ) a vonatkozó jogszabályokban foglalt korlátozó rendelkezések keretei között gyakorolja az intézmény vezetője 

felett az egyéb munkáltatói jogokat (amelyek gyakorlása nem tartozik a kuratórium hatáskörébe), 
(g) a Közalapítvány törvényes működésének biztosítása,
(h) a gazdálkodásra vonatkozó jogszabályok betartatása,
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(i) a Közalapítvány működésével kapcsolatos beszámolók, adatszolgáltatások, statisztikák elkészíttetése a 
vonatkozó pénzügyi, adó, társadalombiztosítási jogszabályokban előírtak szerint,

(j) gondoskodni a Közalapítvány működésének nyilvánosságáról,
(k) a kuratóriumi titkárság munkájának irányítása,
(l) vezetni az alapítói határozatok könyvét és a kuratóriumi ülésekről készült jegyzőkönyveket,
(m) az alapítók és a kuratórium határozatait a jelen alapító okiratban meghatározott módon közölni az érintettekkel.

 4.1.8. A kuratórium elnökhelyettese
(a) A kuratórium elnökhelyettese az elnök akadályoztatása esetén képviseli a kuratóriumot.

 4.1.9. A Közalapítvány képviselete
(a) A Közalapítványt a kuratórium elnöke, akadályoztatása esetén a kuratórium elnökhelyettese önállóan képviseli.
(b) A Közalapítvány bankszámlája feletti rendelkezési jog gyakorlásához a kuratórium elnökének (akadályoztatása 

esetén a kuratórium elnökhelyettesének) és egy további kuratóriumi tagnak az együttes aláírása szükséges.
(c) A kuratórium az ügyek meghatározott csoportjára nézve a Közalapítvány munkavállalóit írásbeli nyilatkozattal 

a Közalapítvány képviseletének jogával ruházhatja fel; a képviseleti jogot a munkavállaló – a kuratórium eltérő 
rendelkezése hiányában – a kuratórium írásbeli nyilatkozatában meghatározott, képviseleti joggal rendelkező 
más személlyel együttesen gyakorolhatja.

 4.2. A felügyelőbizottság
 4.2.1. A felügyelőbizottság funkciója és felelőssége

(a) Az alapító a kuratórium munkájának ellenőrzésére a Közalapítvány érdekeinek megóvása céljából 3 (három) 
fős, elnökből és két tagból álló felügyelőbizottságot hoz létre.

(b) A felügyelőbizottság tagjait az alapító(k) jelöli(k) és bízza(ák) meg. A felügyelőbizottság megbízatása 5 éves 
határozott időre szól.

(c) A felügyelőbizottsági tagsági jogviszony az elfogadással jön létre. 
(d) A felügyelőbizottság tagjai a felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni. 

A  felügyelőbizottság tagjai a Közalapítvány kuratóriumától függetlenek, tevékenységük során nem 
utasíthatóak.

(e) A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével 
a Közalapítványnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint 
felelnek a Közalapítvánnyal szemben.

 4.2.2. Feltételek és összeférhetetlenség a felügyelőbizottsági tagok vonatkozásában 
(a) A felügyelőbizottság tagjaira a kuratórium tagjaira vonatkozó kizáró és összeférhetetlenségi szabályokat 

alkalmazni kell.
(b) Nem lehet továbbá a felügyelő bizottság elnöke, vagy tagja az a személy, 

– aki a kuratórium elnöke, kuratórium elnökhelyettese vagy tagja,
– aki a Közalapítvánnyal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy 

munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll,
– aki a Közalapítvány cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető 

nem pénzbeli szolgáltatásokat;
– illetve az előző három bekezdésben felsorolt személyek hozzátartozója.

 4.2.3. A felügyelőbizottság tagjai
(a) A felügyelő bizottság elnöke: 

Heinek Ottó
(b) A felügyelő bizottság tagjai:

Havassy Tünde
Dr. Háray-Takács Laura
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 4.2.4. A felügyelőbizottság feladat- és hatásköre, működése
(a) A felügyelőbizottság ellenőrzi a Közalapítvány működését, gazdálkodását. Ennek során a kuratórium elnökétől, 

titkárától és tagjaitól jelentést, a Közalapítvány munkavállalóitól tájékoztatást, felvilágosítást kérhet, továbbá 
a Közalapítvány könyveibe, irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja, illetve szakértővel megvizsgáltathatja. 

(b) A felügyelőbizottság tagjai a Közalapítvány kuratóriumának ülésén tanácskozási joggal részt vehetnek. 
A  felügyelőbizottság elnöke a Közalapítvány kuratóriumi ülésén minden esetben tanácskozási joggal részt 
vesz.

(c) A felügyelőbizottság köteles a kuratóriumot, illetve szükség esetén az alapítókat tájékoztatni, valamint a 
kuratórium összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy:
– a Közalapítvány működése során olyan jogszabálysértés vagy a Közalapítvány érdekeit egyébként súlyosan 

sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése, vagy következményeinek elhárítása, illetve 
enyhítése a kuratórium döntését teszi szükségessé, 

– a kuratórium felelősségét megalapozó tény merül fel.
(d) A felügyelőbizottság elnöke évente egy alkalommal beszámol a felügyelőbizottság tevékenységéről az 

alapító(k)nak.
(e) A kuratóriumot, a felügyelőbizottság indítványára – annak megtételétől számított 30 napon belül – 

intézkedés céljából össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a kuratórium összehívására a 
felügyelőbizottság is jogosult.

(f ) Ha a kuratórium a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, 
a felügyelőbizottság köteles haladéktalanul értesíteni az alapító(ka)t és a törvényességi ellenőrzést ellátó 
szervet.

(g) A felügyelőbizottság elnöke és tagjai tevékenységüket anyagi ellenszolgáltatás nélkül végzik. 
(h) A felügyelőbizottság ügyrendjét maga határozza meg. 
(i) A felügyelőbizottság szükség szerint, de évente legalább kétszer köteles ülésezni. A felügyelőbizottság ülései 

nyilvánosak.
(j) A felügyelőbizottság akkor határozatképes, ha az ülésen legalább két tag jelen van. Határozatképtelenség 

esetén az ülést 14 napon belül, változatlan napirenddel újból össze kell hívni. Ismételt határozatképtelenség 
esetén az elnök javaslatot tehet az alapító(k)nak a felügyelőbizottság, illetve egyes tagok visszahívására.

(k) A felügyelőbizottsági ülést az elnök, akadályoztatása esetén bármely felügyelőbizottsági tag hívja össze.
(l) A felügyelőbizottság üléseire írásos meghívót kell a tagok részére küldeni úgy, hogy azt az ülés előtt  

– a határozathozatalhoz szükséges írásos anyagokkal együtt – legalább 8 nappal korábban megkapják. 
A  felügyelőbizottság ülésének időpontját és az ülés napirendjét a Közalapítvány saját honlapján, illetve az 
általa fenntartott intézmény honlapján az ülést megelőző 3 nappal korábban meg kell jelentetni.

(m) A felügyelőbizottság határozatait a jelenlévő tagok számának megfelelően egyszerű szótöbbséggel, nyílt 
szavazással hozza. Szavazategyenlőség esetén a szavazást meg kell ismételni. Amennyiben a második szavazás 
eredményeként is szavazategyenlőség áll elő, úgy a határozati javaslatot el nem fogadottnak kell tekinteni. 

(n) A felügyelőbizottság határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója 
a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve 
a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a Közalapítvány cél szerinti juttatásai 
keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás.

(o) A felügyelőbizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza az ülés helyét és idejét, 
a  jelenlevőket, az előadott véleményeket, az ülésen lezajlott fontosabb eseményeket, nyilatkozatokat, 
a felügyelőbizottság határozatainak tartalmát, időpontját, hatályát, illetve a határozatot támogatók és ellenzők 
számarányát, személyét. A jegyzőkönyvet lefűzve és sorszámozva kell a Közalapítvány iratai között megőrizni. 
A jegyzőkönyv nyilvános, abba bárki betekinthet, saját költségére másolatot készíthet.

(p) A felügyelőbizottság elnöke a felügyelőbizottság határozatait a meghozataluktól számított 15 napon belül 
írásban – igazolható módon – közli az érintettekkel, illetve azokat a Közalapítvány saját, vagy az általa 
fenntartott intézmény holnapján nyilvánosságra hozza.

 4.2.5. A felügyelőbizottsági tagság megszűnése
(a) A felügyelőbizottsági tagság a kuratóriumi tagság megszűnésével egyező esetekben szűnik meg.
(b) A felügyelőbizottság tagja megbízatásáról a kuratórium elnökéhez címzett írásbeli nyilatkozattal bármikor 

indokolás nélkül lemondhat.
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A Hivatalos Értesítőt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti. 
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter. A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
A Hivatalos Értesítő hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu honlapon érhető el. 
Felelős kiadó: dr. Salgó László Péter.
A Hivatalos Értesítő oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó. 
Felelős kiadó: Majláth Zsolt László ügyvezető.

5. Záró rendelkezések

(a) A jelen Közalapítvány alapító okiratát az alapító(k) az alábbi testületi határozataikkal hagyta (hagyták) jóvá, és 
képviselőiket az alapító okirat aláírására felhatalmazta (felhatalmazták):

 A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyűlésének 50/2014 (04.12.) sz. határozata
(b) A Közalapítvány a Kecskeméti Törvényszék által a Jogelőd Közalapítványból történő kiválás bejegyzésével 

nyeri el jogi személyiségét és kezdheti meg működését. 
(c) A Közalapítvány megszűnésére a 2006. évi LXV. törvény rendelkezései az irányadók.
(d) A Közalapítvány, mint közhasznú szervezet feletti adóellenőrzést az állami adóhatóság, a költségvetési 

támogatás felhasználásának ellenőrzését az Állami Számvevőszék, az állami vagy önkormányzati 
költségvetésből, illetve a nemzetközi forrásokból juttatott támogatások felhasználásának ellenőrzését a külön 
jogszabály szerinti belső ellenőrzési szervezet, a törvényességi ellenőrzést pedig – a közhasznú működés 
tekintetében – a reá irányadó szabályok szerint az ügyészség látja el.

(e) Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., illetőleg a közalapítványok működésére, 
gazdálkodására vonatkozó hatályos jogszabályok előírásai az irányadók.

Ezt az alapító okiratot az alapító(k) képviselője (képviselői), mint aláírásra feljogosított személy(ek) az alulírott helyen 
és időben aláírta (aláírták).

Budapest, 2014. április 15.

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 
képviseli: Heinek Ottó, elnök 

Alapító

Készítettem és ellenjegyeztem Budapesten 2014. április 15-én

  Dr. Simon Emese Júlia
  ügyvéd 
  Noerr & Társai Iroda
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