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I. Utasítások

Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 35/2019. (IX. 20.) ITM utasítása  
a miniszteri biztos kinevezéséről szóló 9/2019. (IV. 4.) ITM utasítás módosításáról

A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 22.  § (1)  bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva 
a következő utasítást adom ki:

1. §  A miniszteri biztos kinevezéséről szóló 9/2019. (IV. 4.) ITM utasítás (a továbbiakban: Utasítás) 7.  §-a helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„7.  § (1) A  miniszteri biztos tevékenységéért a  központi államigazgatási szervekről, valamint a  Kormány tagjai és 
az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 38. § (6) bekezdése szerinti díjazásra és – a (2) bekezdésben 
meghatározott kivétellel – az állami vezetői juttatásokról szóló 275/2015. (IX. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
Korm. rendelet) 3. § (1) bekezdés 6. pontjában meghatározott juttatásokra jogosult.
(2) A miniszteri biztos a Korm. rendelet 5. § (3) bekezdés b) pontja szerinti juttatás igénybevételére nem jogosult.”

2. §  Az Utasítás 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8.  § A  miniszteri biztost tevékenysége ellátásában a  Miniszteri Kabinet szervezetében működő kétfős titkárság 
segíti.”

3. §  Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2019. szeptember 15-től kell alkalmazni.

  Dr. Palkovics László s. k.,
  innovációért és technológiáért felelős miniszter

A büntetés-végrehajtás országos parancsnokának 12/2019. (IX. 20.) BVOP utasítása  
a büntetés-végrehajtási szervezet kommunikációjáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján – figyelemmel a büntetések, az intézkedések, 
egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvényre – a következő utasítást 
adom ki:

I. Általános szabályok

1. A büntetés-végrehajtási szervezet kommunikációs feladatokat ellátó szervezete

 1. A büntetés-végrehajtási szervezet (a továbbiakban: bv. szervezet) kommunikációs szervezeti egysége a Büntetés-
végrehajtás Országos Parancsnoksága (a továbbiakban: BVOP) Kommunikációs Főosztálya (a továbbiakban: 
Főosztály), amely a bv. szervezet kommunikációs tevékenységének szakmai irányítását végzi.

 2. A Főosztály vezetőjének szakmai irányításával a BVOP sajtószóvivője és szóvivő helyettese látja el a sajtószóvivői 
tevékenységet. Nyilatkozattételre az I. fejezet 5. alcímében foglalt személyi kör jogosult.

 3. A büntetés-végrehajtási intézetek, intézmények és gazdasági társaságok (a továbbiakban együtt: bv. szerv) vezetői 
felelnek az adott bv. szerv kommunikációs tevékenységéért. 
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 4. A bv. szerv kommunikációs feladatait a büntetés-végrehajtási intézetnél, intézménynél és a Bv. Holding Kft.-nél 
sajtóreferensi munkakört ellátó személyek végzik (a továbbiakban: sajtóreferens).

2. A Főosztály általános feladatai

 5. Előkészíti a bv. szervezet kommunikációs tevékenységére irányadó belső normák szakmai tervezetét.

 6. A BVOP sajtószóvivője és szóvivő helyettese által tájékoztatja a közvéleményt a bv. szervezetet érintő releváns 
eseményekről, programokról.

 7. Szakmai iránymutatásokkal, kommunikációs protokollal biztosítja a bv. szervezet kommunikációjára vonatkozó 
egységes gyakorlat kialakítását.

 8. Elemzi, értékeli és koordinálja valamennyi bv. szerv kommunikációs tevékenységét.

 9. Javaslattételi, véleményezési jogot gyakorol a bv. szerv sajtóreferenseinek kiválasztásában. 

 10. Az országos parancsnoki döntéshez előkészíti a médiatartalom-szolgáltatókkal kapcsolatos sajtóügyeket.

 11. Az országos médiatartalom-szolgáltatókkal kapcsolatot tart, valamint adatbankban rögzíti és naprakészen vezeti 
a médiatartalom-szolgáltatók, illetve azok munkatársainak nevét, elérhetőségét.

 12. Valamennyi országos médiatartalom-szolgáltató büntetés-végrehajtással összefüggő közléseiből az elmúlt 24 órára 
vonatkozó központi médiafigyelést készít munkanapokon első alkalommal 08.30-ig, azt követően a szervezettel 
összefüggő közlésekből a megjelenést követően haladéktalanul.

 13. A médiatartalom-szolgáltatók munkaszüneti és pihenőnapokon közzétett közléseit a munkaszüneti vagy 
pihenőnapot követő első munkanapon készített médiafigyelésnek kell tartalmaznia.
 

 14. A médiafigyelés eredményét e-mailben továbbítja a meghatározott vezetői körnek, illetve a sajtóreferenseknek. 
A  sajtóban megjelent, a bv. szervezetet érintő legfontosabb hírekről a Főosztály vezetője naponta a koordinációs 
vezetői értekezleten referál.

 15. Rendkívüli esemény bekövetkezésekor soron kívül megteszi az elsődleges kríziskommunikációs intézkedéseket. 
A Főosztály vezetője dönt arról, hogy a rendkívüli esemény kommunikációját magához vonja-e.

 16. Szakmai szempontú korrekciót végez a bv. szervek által a honlapon megjeleníteni kívánt tájékoztatásokról.

 17. Az egységes megjelenés érdekében folyamatosan figyelemmel kíséri az arculati elemek használatát, szükség esetén 
aktualizálja azokat.

 18. A bv. szerv részére nyújtott szakmai irányítás keretében a Főosztály köteles a szolgálati út mellőzésével biztosítani 
a soron kívüli konzultáció lehetőségét a bv. szerv sajtóreferense számára.

3. A bv. szerv sajtóreferensének általános feladatai

 19. Soron kívül továbbítja véleményezésre a Főosztály e-mail-címére a bv. szervhez beérkező sajtókérelmeket.

 20. A helyi és megyei médiatartalom-szolgáltatók büntetés-végrehajtással összefüggő közléseiből médiafigyelést készít, 
amelyet munkanapokon első alkalommal 08.00-ig, azt követően pedig haladéktalanul a Főosztály részére  
a saj to @ b v . g o v . h u e-mail-címre küld meg.
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 21. A médiatartalom-szolgáltatók munkaszüneti és pihenőnapokon közzétett közléseit az azt követő első munkanapon 
08.00-ig továbbítja a Főosztálynak.

 22. A bv. szervezet intézeti aloldalára feltölti az aktuális híreket.

 23. A helyi és megyei médiatartalom-szolgáltatókkal kapcsolatot tart, valamint adatbankban rögzíti és naprakészen 
vezeti a médiatartalom-szolgáltatók, illetve munkatársaik nevét és elérhetőségét, amelyről félévente – június 30-áig, 
illetve december 31-éig – adatot szolgáltat a Főosztály részére.

 24. Az egységes rendészeti kommunikáció érdekében együttműködik a társszervek kommunikációs szerveivel, ismeri 
a  társ rendvédelmi szervek sajtótevékenységéért felelős személyek nevét, elérhetőségét, valamint törekszik 
a szakmai kapcsolat kialakítására.

 25. Köteles kiemelt figyelemmel kísérni a Belügyminisztérium, valamint a többi bv. szerv és a társszervek 
kommunikációját, indokolt esetben soron kívül egyeztetést kezdeményezni a Főosztállyal az esetleges 
ellentmondások feloldása érdekében.

 26. A várhatóan médiaérdeklődést kiváltó események esetén haladéktalanul tájékoztatja a Főosztály vezetőjét, illetve 
utasítást követően felveszi a kapcsolatot az érintett társszervek kommunikációs felelősével.

 27. Nyilvántartást vezet a bv. szerv kommunikációs tevékenységéről. Minden negyedévet követően, a következő hónap 
10-éig köteles statisztikai adatot szolgáltatni az elmúlt időszak kommunikációs tevékenységéről. A jelentésnek 
tartalmaznia kell a személyi állománnyal, illetve fogvatartottakkal készített anyagok, sajtónyilvános események, 
sajtóközlemények számát, rövid leírását, valamint a bv. szervet közvetlenül érintő megjelenések számát 
médiumtípusra lebontva.

 28. Félévente az általános tiltónyilatkozatot tevő fogvatartottak nyilatkozattételi szándékát felülvizsgálja, majd az új 
szándéknyilatkozatot a Főosztály részére megküldi (1. melléklet). Általános tiltónyilatkozattal rendelkező 
fogvatartott végleg történő átszállítása esetén tájékoztatja a célintézet sajtóreferensét.

4. A bv. szerv vezetője kötelezettségei

 29. Biztosítja a sajtóreferens állandó (mobiltelefonos) elérhetőségét és azt, hogy a mobiltelefont a sajtóreferens 
munkaidőben is folyamatosan magánál tarthassa.

 30. Intézkedik a feladatkör ellátásához szükséges technikai eszközökkel (mobiltelefon korlátlan internet elérhetőséget 
biztosító előfizetéssel, digitális fényképezőgép, digitális hangrögzítő eszköz) történő ellátásra, az elektronikus 
levelezési rendszer távoli elérhetőségének biztosítására, illetve a szükséges informatikai feltételek (hang- és 
videólejátszás, képszerkesztés) kialakítására.

 31. Indokolt esetben biztosítja a kommunikációs tevékenység szempontjából releváns helyszínekre történő kijutás 
feltételeit.

 32. Biztosítja a munkavégzéshez szükséges és elégséges adatbázisokhoz történő hozzáférést.

 33. Biztosítja, hogy a sajtóreferens a vezetői értekezleteken állandó berendeltként vegyen részt.

 34. Intézkedik arra, hogy a Főosztály vezetője haladéktalanul tájékoztatást kapjon a bv. szervvel kapcsolatos, 
közérdeklődésre számot tartó eseményekről. 

 35. Intézkedik a bv. szerv sajtóreferensének helyettesítéséről. Szabadság vagy egyéb tartós távollét esetén 
a  sajtóreferens helyettesítését ellátó személy nevéről és elérhetőségéről a távollét megkezdése előtt írásban 
tájékoztatja a Főosztály vezetőjét.



H I V A T A L O S  É R T E S Í T Ő 	 • 	 2019.	évi	50.	szám	 4929

5. A médiatartalom-szolgáltatók tájékoztatásával kapcsolatos általános kötelezettségek

 36. A bv. szervezet sajtóközleményeinek kiadását az országos parancsnok, illetve helyettesei, a bv. szerv vezetője, 
valamint a Főosztály vezetője, továbbá a BVOP szóvivője kezdeményezheti. 

 37. A bv. szervezetet érintő ügyekben elsődlegesen az országos parancsnok, a BVOP sajtószóvivője, a Főosztály 
vezetője, illetve az országos parancsnok által kijelölt személyek tehetnek nyilatkozatot.

 38. A médiatartalom-szolgáltatók számára a bv. szerv kizárólag a Főosztály közreműködésével adhat tájékoztatást 
a 39–42. pontban foglalt eljárásrend szerint.

 39. A bv. szerv feladatkörét érintő ügyekben, a Főosztállyal történt előzetes egyeztetés alapján elsősorban a bv. szerv 
vezetője, illetve kijelölés alapján a bv. szerv sajtóreferense jogosult, illetve köteles nyilatkozni.

 40. A Főosztály javaslatára a bv. szerv vezetőjének döntése alapján a megkeresés tárgya szerint érintett szakterület 
vezetője vagy munkatársa tehet nyilatkozatot.

 41. A bv. szervet érintő sajtóközlemény-tervezetet a bv. szerv sajtóreferense készíti el, amely kizárólag a Főosztály 
jóváhagyását követően hozható nyilvánosságra. 

 42. A médiatartalom-szolgáltató részére adott nyilatkozat esetén a médiatartalom-szolgáltatótól kérni kell a közlés 
tervezetének megküldését, a hangfelvétel meghallgatásának vagy a képfelvétel megtekintésének lehetőségét, 
kivéve, ha ennek végrehajtása a közlés tervezett időpontjára tekintettel már nyilvánvalóan nem lehetséges. 
Amennyiben a tájékoztatás a médiatartalom-szolgáltató megkeresésére írásos válasz formájában történik, vagy 
sajtótájékoztatón, illetve egyéb sajtónyilvános eseményen hangzik el a nyilatkozat, a közzététel előtti bemutatás 
nem szükséges.

6. Sajtónyilvános események lebonyolítása

 43. A bv. szerv területén vagy szervezésében zajló esemény sajtónyilvánosságát az országos parancsnok 
engedélyezheti. Az erre vonatkozó engedélyezést a Főosztály készíti elő.

 44. Helyi szintű esemény esetén a sajtóreferens készíti el a sajtómeghívót, a sajtóanyagot, amelyeket jóváhagyásra 
megküld a Főosztály részére, valamint összeállítja a meghívni kívánt helyi médiatartalom-szolgáltatók listáját. 
A  jóváhagyást követően tájékoztatja a helyi médiatartalom-szolgáltatókat. Az országos média meghívását 
a Főosztály végzi.

 45. A sajtóreferens előkészíti az esemény helyszínét, eligazítja a részt vevő fogvatartottakat, és tájékoztatja 
a közreműködő személyi állományt, beszerzi a szükséges szándéknyilatkozatokat.

 46. Országos parancsnoki, illetve minisztériumi szintű esemény esetén a kommunikációs feladatokat a Főosztály és 
a sajtóreferens közösen végzi.

 47. A sajtónyilvános eseményeken készített felvételek közzétételéhez nem szükséges országos parancsnoki engedély. 
A  központi koordinálás nélküli sajtónyilvános eseményeken történő nyilatkozattétel előkészítéséért, illetve 
a  bv.  szervezet kommunikációs irányelveivel megegyező nyilatkozatok, közlések tartalmáért és a rendezvény 
lebonyolításáért a sajtóreferens felel.

7. A bv. szervezet online kommunikációja

 48. A bv. szervezet honlapja a w w w . b v. go v.h u címen található, az egyes bv. szervek weboldalai a honlap aloldalaiként 
jelennek meg.
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 49. Kiemelt cél, hogy a ww w . b v . go v .h u legyen a bv. szervezet elsődleges hírforrása, ezért az összes releváns tájékoztatót 
itt kell közzétenni.

 50. A bv. szervezet főoldalát és az alá tartozó menüpontokat a Főosztály, a bv. szerv aloldalát és az alá tartozó 
menüpontokat a bv. szerv vezetője által kijelölt személy (a továbbiakban: honlapkezelő) tartja karban.

 51. Az aloldal frissítéséért, az azon található információk naprakészségéért és hitelességéért a bv. szerv vezetője felelős. 
A bv. szerv híreinek létrehozása a honlapkezelő feladata.

 52. A bv. szerv sajtóreferense a közlésre érdemes eseményekről köteles az eseményt követő munkanapon cikket 
közzétenni a bv. szerv honlapján. A cikkekhez feltöltött képek mérete 2000×1333 pixel, felbontása pedig minimum 
72 dpi.

 53. A büntetés-végrehajtási szervek Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatáról szóló 3/2019. (III. 20.) 
BVOP  utasításban (a továbbiakban: BVOP utasítás) foglaltak szerint a BVOP-ra vonatkozó közérdekű adatokat 
a Főosztály teszi közzé a főoldal Közérdekű adatok menüpontjában, a bv. szerv közérdekű adatait a honlapkezelő 
teszi közzé a bv. szerv aloldalának Közérdekű adatok menüpontjában.

 54. A bv. szerv által közzéteendő közérdekű adatok listáját a BVOP utasítás 5. melléklete tartalmazza, azokat a honlapon 
a Főosztály által korábban megadott struktúrában, az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. mellékletében meghatározott közlési és megőrzési 
időpontok szerint kell közzétenni.

 55. A közösségi médiafelületeken kommunikációt csak a Főosztály folytathat. 

8. A Főosztály által gondozott kiadványok

 56. A Főosztály által készített, rendszeresen megjelenő kiadványok a Bv. Hírlevél, illetve a Börtönújság.

 57. A személyi állomány tájékoztatására szolgál a Bv. Hírlevél című, kéthavonta megjelenő, ingyenes magazin. 
A  kiadvány célja, hogy a munkatársak értesüljenek a legfontosabb eseményekről, intézkedésekről, megismerjék 
egymás munkáját, az eredményeket és a felmerülő problémákat.

 58. A fogvatartottaknak szóló, szintén kéthavonta megjelenő, ingyenes Börtönújság bűnmegelőzési, reintegrációs céllal 
készül. Beszámol a börtönökben zajló programokról, képzésekről, jóvátételi kezdeményezésekről.

 59. A Bv. Hírlevél és a Börtönújság szerkesztését a Főosztály végzi.

 60. A bv. szerv sajtóreferense javaslataival, cikkekkel, fotókkal hozzájárul a kiadványok tartalmához. Kizárólag olyan 
személyi állományi tag, illetve fogvatartott szerepelhet felismerhetően a felvételeken, aki írásban hozzájárult 
képmása megjelenítéséhez (2. és 3. melléklet).

9. A bv. szervezet arculati szabályai

 61. Az egységes megjelenést biztosító arculat a bv. szervezet társadalmi elfogadottságának erősítését, az állampolgárok 
közbizalmát hivatott erősíteni. Hozzájárul a rendvédelem egységességének megteremtéséhez, valamint fokozza 
a szervezeten belüli kohéziót.

 62. A Főosztály által létrehozott egységes arculat használata minden bv. szerv számára kötelező érvényű, attól eltérni 
csak a Főosztállyal történt előzetes egyeztetést követően, az országos parancsnok jóváhagyásával lehet.
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 63. Az egységes arculat fő elemeit a Főosztály által létrehozott arculati kézikönyv tartalmazza, amely hozzáférhető 
az intranet felületen.

 64. A kézikönyvben lévő arculati elemek használata kötelező minden olyan felületen, kiadványban, megjelenésben, 
amely a bv. szervezet külső-belső kommunikációját érinti. Az egyes elemek megváltoztatására nincs lehetőség.

 65. Az egyes médiatartalom-szolgáltatók csak a Főosztály előzetes engedélye alapján használhatják a bv. szervezet 
arculati elemeit. Nem szükséges az engedély beszerzése a bv. szervezet által rendezett sajtónyilvános eseményen 
rögzített képi anyag közzététele esetén.

 66. Az arculati elemeket az alábbi színkódokkal kell megjeleníteni: Lila: Pantone 2627c, Szürke: Pantone Cool gray 8, 
Pantone Cool gray 4, Ezüst: Pantone 877.

II. A bv. szervhez érkező sajtókérelmek ügyintézési rendje

10. A személyi állomány nyilatkozata

 67. A személyi állomány tagjának sajtónak történő nyilatkozattételét a büntetés-végrehajtási szervezet Szolgálati 
Szabályzatáról szóló 21/1997. (VII. 8.) IM rendelet 14. §-a részletesen tartalmazza (4. melléklet és 5. melléklet). 

11. A fogvatartottak nyilatkozata

 68. Amennyiben egy médiatartalom-szolgáltató interjúkészítési kérelemmel fordul a bv. szervezethez, a Főosztály 
a  kérelmet továbbítja az illetékes bv. szervnek a fogvatartott szándéknyilatkozatának beszerzése érdekében. 
A fogvatartottat nyilatkoztatni kell, hogy vállalja-e az interjút, és ha igen, milyen feltételekkel (1. melléklet).

 69. Amennyiben a fogvatartott teljesen elzárkózik a médiának történő nyilatkozatoktól, általános tiltónyilatkozatot 
adhat ki, amelyről a Főosztályt értesíteni kell. A nyilatkozat a későbbiekben módosítható, visszavonható.

 70. Amennyiben az érintett fogvatartott
a) jogerősen elítélt vagy elzárást tölt, akkor az országos parancsnok a fogvatartott szándéknyilatkozata és 

az intézetparancsnok véleménye alapján dönt az engedélyezésről;
b) letartóztatott vagy nem jogerősen elítélt, az országos parancsnok javaslatot tesz a rendelkezési jogkör 

gyakorlójának (ügyészség/bíróság), aki dönt a nyilatkozattétel engedélyezéséről.

 71. A reintegrációs őrizetben lévő fogvatartott szándéknyilatkozatát a bv. pártfogó felügyelő segítségével szerzi be 
a bv. szerv.

 72. A fogvatartott nyilatkozattételének szabályairól szóló tájékoztató (6. és 7. melléklet) egy aláírt példányát 
a  fogvatartottnak kell átadni, egy példányát a fogvatartott reintegrációs anyagában kell megőrizni. A fogvatartott 
reintegrációs anyagában meg kell őrizni továbbá a fogvatartott írásbeli szándéknyilatkozatát is.

 73. Letartóztatott és nem jogerősen elítélt fogvatartott esetében az országos parancsnok három munkanapon belül 
javaslatot készít, amely alapján vádemelés előtt az ügyész, vádemelés után a bíró döntést hoz a nyilatkozattétel 
engedélyezéséről vagy megtagadásáról. A jogorvoslati lehetőségeket a büntetések, az intézkedések, egyes 
kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 406. § (6) bekezdése 
tartalmazza.

 74. A jogerős végzés kézhezvétele után az országos parancsnok dönt a nyilatkozattétel engedélyezéséről, amelyről 
a Főosztály értesíti a kérelmezőt.
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 75. A bv. szerv vezetője meghatározza az interjúkészítés időpontját és a bv. szerven belüli helyszínét. A sajtóreferens 
tájékoztatja a kérelmezőt a beléptetésre és a bv. szerv területén tartózkodásra vonatkozó előírásokról, beszerzi 
a  beléptetéséhez szükséges adatokat, a stáb- és eszközlistát, valamint meggyőződik arról, hogy a belépést kérő 
a  médiatartalom-szolgáltató megbízásából készíti az interjút. Előkészíti a forgatási helyszíneket, tájékoztatja 
a forgatásban közreműködő személyi állományt és a fogvatartottat. 

 76. Amennyiben a fogvatartott eláll a nyilatkozattételtől, azt írásban rögzíteni kell, amelyet a sajtóreferens megküld 
a Főosztály részére, aki erről tájékoztatja a kérelmezőt.

12. Fogvatartottak sajtókérelme

 77. A fogvatartott a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról 
szóló 2013. évi CCXL. törvény 124. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozattételi szándékát írásban jelezheti 
a  médiatartalom-szolgáltató felé. Az erre vonatkozó, a konkrét sajtóorgánumnak szóló írásbeli megkeresését 
a  levelezés rendjének megfelelően a reintegrációs tisztnek átadja. A megkeresést a bv. szerv biztonsági 
szempontból véleményezi, majd a sajtóreferens a Főosztályon keresztül felterjeszti az országos parancsnokhoz.

 78. Letartóztatott esetén az eljárási rend kiegészül jelen utasítás 70. pont b) alpontjában foglaltakkal.

 79. A Főosztály az országos parancsnok döntéséről tájékoztatja a bv. szerv vezetőjét és a fogvatartottat, engedélyezés 
esetén a fogvatartott megküldheti levelét a sajtóorgánumnak. Az engedélyező vagy az elutasító határozat egy 
fogvatartott által aláírt példányát a reintegrációs anyagban kell elhelyezni.

13. Közzétételi szabályok

 80. Az elkészült anyagot annak közzététele előtt a Főosztály részére kell megküldeni engedélyeztetés céljából.

 81. A személyi állománnyal és a fogvatartottakkal készített írás, kép- és/vagy hangfelvétel közzétételéhez országos 
parancsnoki engedély szükséges.

 82. A közzététel megtagadásáról – a Főosztály szakmai, biztonsági, adatvédelmi szempontból készített véleménye 
alapján – az országos parancsnok írásbeli határozattal dönt.

14. A bv. szervről készített felvételek

 83. Az egyes médiumok által közterületről készített felvételek közzététele nem tartozik az országos parancsnok 
engedélyezési hatáskörébe, mivel azok elkészítése – amennyiben nem veszélyezteti a bv. szerv törvényes 
működésének feltételeit – szabadon végezhető.

 84. Amennyiben egy adott bv. szervet forgatási helyszínként kívánnak igénybe venni, úgy a Főosztály értesítése mellett 
a bv. szerv vezetőjének hatásköre annak eldöntése, hogy az adott bv. szerv szakmai leterheltsége, egyéb lehetőségei 
alkalmassá teszik-e a szervezeti egységet forgatási helyszínként. Generális elv, hogy a bv. szerv területén készített 
anyagok nem lehetnek ellentétesek a bv. szervezet szakmai elveivel, célkitűzéseivel, a közzétételre szánt anyag nem 
közvetíthet olyan tartalmat, amellyel a bv. szervezet nem tud azonosulni. A forgatócsoport a bv. szerv biztonsági 
szabályait köteles betartani.
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III. Záró rendelkezések

 85. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

 86. A bv. szerveken belül az egységes arculat kialakításának, bevezetésének határideje jelen utasítás hatálybalépését 
követő hónap utolsó munkanapja. 

 87. Hatályát veszti a büntetés-végrehajtási szervezet kommunikációjáról szóló 32/2016. (VIII. 9.) OP szakutasítás.

  Dr. Tóth Tamás bv. vezérőrnagy s. k.,
  országos parancsnok

1. melléklet a 12/2019. (IX. 20.) BVOP utasításhoz

…………………………………
Bv. szerv neve

NYILATKOZAT

Alulírott ………………………………………………………………………, nytsz. ……………………………………
fogvatartott kijelentem, hogy a(z) ………………………………………… című műsornak/lapnak/sajtóorgánumnak

hajlandó vagyok   /   nem vagyok hajlandó 

nyilatkozni

nevem közlésével   /   nevem közlése nélkül

arcom bemutatásával   /   arcom bemutatása nélkül

az alábbi témában:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

egyéb megjegyzés: …………………………………………………………………………………………………………

Alulírott egyben nyilatkozom arról, hogy a sajtónyilatkozatomat érintő jogszabályi rendelkezésekről teljes körű 
tájékoztatást kaptam, amelyet megértettem. Jelen nyilatkozatot mint akaratommal mindenben megegyezőt írom 
alá.

………………………, 20………………………

  …………………………………… 
  (fogvatartott)

Tanúk:

név: név:

aláírás: aláírás:
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2. melléklet a 12/2019. (IX. 20.) BVOP utasításhoz

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT 
képmás és/vagy hangfelvétel készítéséhez

Alulírott 
Név: …………………………………………………………………………………………………………………………
Születési hely, idő: …………………………………………………………………………………………………………
Anyja neve: …………………………………………………………………………………………………………………
Nyilvántartási szám: ………………………………………………………………………………………………………
fogvatartott a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48. §-a alapján önkéntesen, befolyásmentesen és 
határozottan hozzájárulok ahhoz, hogy rólam képmás (fotó vagy videó) és/vagy hangfelvétel készüljön az alábbiak 
szerint:
Felvétel készítésének helye (bv. intézet megnevezése): …………………………………………………………………
Felvétel készítésének ideje: ………………………………………………………………………………………………

A jelen nyilatkozat aláírásával kifejezett hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy a büntetés-végrehajtási szervezet 
vagy  az általa megjelölt kiadó, internetes portál, médiatartalom-szolgáltató a rólam készült képmást és/vagy 
hangfelvételt felhasználja, nyilvánosságra hozza médiaszolgáltatás során valamely elektronikus hálózaton vagy 
bármely sajtótermékben nyomtatott formában vagy elektronikus hírközlő hálózaton keresztül, térítésmentesen, 
tér-  és időbeli korlátozás nélkül a nyilvánossághoz közvetítésre alkalmas bármely technológia útján korlátlan 
számban nyilvánossághoz közvetítse, valamint a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 17. §-ában rögzítettek 
szerint (különösen többszörözés, terjesztés, nyilvános előadás, nyilvánossághoz közvetítés sugárzással vagy 
másként, sugárzott műnek az eredetihez képest más szervezet közbeiktatásával a nyilvánossághoz történő 
továbbközvetítése, átdolgozás, kiállítás útján) felhasználja.

Tudomásul veszem, hogy a nyilvánosságra hozott képmás és hangfelvétel a későbbiek során bármikor, bárki által 
megtekinthető, a felvétel elkészítéséhez ennek ismeretében is hozzájárulok. Tudomásul veszem, hogy 
hozzájárulásom visszavonása nem érinti a visszavonás előtti felhasználás jogszerűségét. 

Jelen nyilatkozat aláírásával egyidejűleg kifejezett hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy a büntetés-végrehajtási 
szervezet a fent megjelölt személyes adataimat a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése 
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet, az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseivel összhangban 
a képmás és/vagy hangfelvétel felhasználásával összefüggésben kezelje.

………………………, 20………………………

  …………………………………… 
  (fogvatartott)

Tanúk:

név: név:

aláírás: aláírás:
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3. melléklet a 12/2019. (IX. 20.) BVOP utasításhoz

…………………………………
Bv. szerv neve

NYILATKOZAT

Alulírott …………………………………………………………………, rendfokozat: …………………………………
kijelentem, hogy a BVOP Kommunikációs Főosztály részére

hajlandó vagyok   /   nem vagyok hajlandó 

nyilatkozni

nevem közlésével   /   nevem közlése nélkül

arcom bemutatásával   /   arcom bemutatása nélkül

az alábbi témában:
a büntetés-végrehajtási szervezet valamennyi elektronikus, online és nyomtatott kiadványában történő  

büntetés-végrehajtást népszerűsítő megjelenéshez

egyéb megjegyzés: …………………………………………………………………………………………………………

Megjelenés előtt

igényt tartok   /   nem tartok igényt

az anyag bemutatására.

Alulírott egyben nyilatkozom arról, hogy a sajtónyilatkozatomat érintő jogszabályi rendelkezésekről teljes körű 
tájékoztatást kaptam, amelyet megértettem. Jelen nyilatkozatot mint akaratommal mindenben megegyezőt írom 
alá.

………………………, 20………………………

  ………………………………………… 
  személyi állomány tagja
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4. melléklet a 12/2019. (IX. 20.) BVOP utasításhoz

…………………………………
Bv. szerv neve

NYILATKOZAT

Alulírott …………………………………………………………………, rendfokozat: …………………………………
kijelentem, hogy a(z)                                                                részére

hajlandó vagyok   /   nem vagyok hajlandó 

nyilatkozni

nevem közlésével   /   nevem közlése nélkül

arcom bemutatásával   /   arcom bemutatása nélkül

az alábbi témában:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

egyéb megjegyzés: …………………………………………………………………………………………………………

Megjelenés előtt

igényt tartok   /   nem tartok igényt

az anyag bemutatására.

Alulírott egyben nyilatkozom arról, hogy a sajtónyilatkozatomat érintő jogszabályi rendelkezésekről teljes körű 
tájékoztatást kaptam, amelyet megértettem. Jelen nyilatkozatot mint akaratommal mindenben megegyezőt írom 
alá.

………………………, 20………………………

  ………………………………………… 
  személyi állomány tagja
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5. melléklet a 12/2019. (IX. 20.) BVOP utasításhoz

TÁJÉKOZTATÓ 
a személyi állomány részére a sajtóval történő kapcsolattartásról és a közéleti szereplésről

A személyi állomány tagja
a) a sajtó, a rádió, a televízió és egyéb tömegtájékoztató szervek megkeresése alapján a feladatkörébe tartozó 

szolgálati ügyről vagy rendkívüli eseményről csak az országos parancsnok, illetve az általa felhatalmazott 
vezetők engedélyével nyilatkozhat,

b) kivételes esetben – a rendkívüli esemény helyszínén – tényközlő nyilatkozatot tehet, de azzal minősített adat 
védelmére vonatkozó követelményeket és személyhez fűződő jogokat nem sérthet, felelősség kérdésében 
állást nem foglalhat. Nyilatkozatáról utólag – az engedélyezésre jogosult részére – jelentést kell tennie,

c) a büntetés-végrehajtás képviselőjeként, szakértőjeként a rádió és televízió műsoraiban, filmekben, 
a nyomtatott sajtóban és könyvben csak az országos parancsnok vagy helyettese előzetes hozzájárulásával 
szerepelhet, illetve nyilatkozhat. A bv. szervezethez való tartozásra utalás nélkül tartott tudományos, 
kulturális előadáshoz, ilyen irányú közszerepléshez (beleértve a rádiót és televíziót is) nem kell engedély,

d) a büntetés-végrehajtás kiadványaiban a minősített adat védelmére vonatkozó szabályok betartásával 
engedély nélkül nyilatkozhat és publikálhat,

e) büntetés-végrehajtási adatok és információk felhasználásával készített tanulmányt és irodalmi alkotást csak 
az országos parancsnok előzetes engedélyével jelentethet meg,

f ) szabadidejében részt vehet a gyülekezési jogról szóló 2018. évi LV. törvény hatálya alá tartozó, jogszerűen 
tartott rendezvényen, ahol egyenruhát nem viselhet. Ha a rendezvény feloszlatására kerül sor, a helyszínt 
azonnal köteles önként elhagyni.

Nyilvános közéleti szerepléshez – ha a személyi állomány tagjaként történik – az országos parancsnoktól engedélyt 
kell kérni. A személyi állomány tagjának közéleti szereplése során tartózkodnia kell a politikai nyilatkozatoktól, 
és a társadalmi szervezeteket illetően politikailag semleges magatartást kell tanúsítania.

A tájékoztató egy példányát átvettem.

………………………….……, 20………………… hó …… nap

  ……………………………………… 
  személyi állomány tagja
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6. melléklet a 12/2019. (IX. 20.) BVOP utasításhoz

TÁJÉKOZTATÓ 
jogerősen elítélt és elzárásra ítélt fogvatartottak részére, a sajtóval történő kapcsolattartásról

A nyilatkozattételt vagy a sajtóval való kapcsolatfelvételt a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka 
engedélyezheti.

A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 
2013. évi CCXL. törvény (a továbbiakban: Bv. tv.) 120. §-a alapján:
„(1) Az elítélt véleményét – ellenőrzés mellett az e törvényben meghatározott korlátozás kivételével – olyan formában 
nyilváníthatja ki, amely nem zavarja a bv. intézet rendjét és biztonságát.
(2) A vélemény nyilvánosságra hozatala 
a) a nemzetbiztonság védelme,
b) a minősített adat közlésének megakadályozása,
c) a bűncselekmény közvetlen veszélyének fennállása esetén, annak megakadályozása,
d) a bv. intézet rendje és biztonsága,
e) a bűnöző életmód népszerűsítésének megakadályozása, valamint
f) az elítélt, vagy hozzátartozója számára a bűncselekménnyel kapcsolatos vélemény nyilvánosságra hozatalából eredő 
vagyoni előny elérésének megakadályozása 
érdekében korlátozható.”
A Bv. tv. 124. §-a alapján „(1) Az elítélt a 120. §-nak megfelelően jogosult nyilatkozatot tenni a médiaszolgáltatásokról 
és  a tömegkommunikációról szóló törvény szerinti műsorszámban vagy sajtótermékben, illetve az elektronikus 
hírközlésről szóló törvény szerinti elektronikus hírközlő hálózat útján történő közzététellel.
(2) A nyilatkozattétel engedélyezéséről vagy megtagadásáról az országos parancsnok a kérelem benyújtásától számított 
három napon belül dönt. A nyilatkozattétel engedélyezése akkor tagadható meg, ha alapos okkal arra lehet 
következtetni, hogy a nyilatkozattétel a 120. §-ban meghatározott érdekek valamelyikét sértené vagy veszélyeztetné.
(3) Az országos parancsnok haladéktalanul értesíti a sajtó képviselőjét, ha az elítélt nyilatkozattételét engedélyezte, 
vagy e törvény szerint az engedélyt megadottnak kell tekinteni. Az értesítésben az országos parancsnok tájékoztatást ad 
a kapcsolatfelvétel részleteiről.
(4) Ha az országos parancsnok a nyilatkozattételt megtagadja, arról indokolt írásbeli határozattal dönt. A határozat 
minősített adatot nem tartalmazhat. A nyilatkozattétel megtagadásáról szóló határozat ellen az elítélt bírósági 
felülvizsgálati kérelmet nyújthat be. A kérelmet a bv. intézet haladéktalanul továbbítja a büntetés-végrehajtási bíróhoz.
(5) A bv. intézet parancsnoka vagy az általa kijelölt személy a nyilatkozattételt – a 120. §-ban foglaltak megtartása 
érdekében – ellenőrzi. Ha a nyilatkozattétel a 120. §-ban meghatározott érdekek valamelyikét sérti vagy veszélyezteti, 
a nyilatkozattétel megszakítható, és az elítéltet figyelmeztetni kell a szabályok megtartására és arra, hogy azok be nem 
tartása esetén a nyilatkozat közzététele megtagadható.”
A Bv. tv. 125. §-a alapján „(1) Az elítélt – hozzájárulásával készített – nyilatkozattételét tartalmazó írás, kép-, hangfelvétel 
(a továbbiakban: közlésre szánt anyag) közzétételéhez az országos parancsnok engedélye szükséges.
(2) A közzététel engedélyezéséről vagy megtagadásáról az országos parancsnok a kérelem benyújtásától számított 
három napon belül dönt. Az engedély akkor tagadható meg, ha a 120. §-ban meghatározott érdekek valamelyikét 
sértené, vagy veszélyeztetné.
(3) Ha az országos parancsnok a közzétételt megtagadja, arról indokolt írásbeli határozattal dönt. A közzététel 
megtagadásáról szóló határozat ellen az elítélt bírósági felülvizsgálati kérelmet nyújthat be. A kérelmet a bv. intézet 
haladéktalanul továbbítja a büntetés-végrehajtási bíróhoz.”
A Bv. tv. 275. § (6) bekezdése értelmében: „Az elzárásra ítélt a 120. §-nak megfelelően jogosult nyilatkozatot tenni 
a  médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvény szerinti műsorszámban vagy sajtótermékben, 
vagy  az elektronikus hírközlésről szóló törvény szerinti elektronikus hírközlő hálózat útján történő közzététellel. 
A nyilatkozattétel korlátozására és engedélyezésére a 124–125. § rendelkezései az irányadók.”
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Ön nem kötelezhető a nyilatkozattételre, szabad akaratnyilvánítását tiszteletben kell tartani. Jogosult eldönteni, 
hogy milyen feltételekkel vállalja az interjút.

Nyilatkozattétele a bv. intézet rendjét és biztonságát nem zavarhatja, nyilatkozata a nemzetbiztonság védelme, 
minősített adat közlésének megakadályozása, illetőleg bűncselekmény közvetlen veszélyének fennállása esetén, 
annak megakadályozása, a bűnöző életmód népszerűsítésének megakadályozása, valamint Ön vagy hozzátartozója 
számára a bűncselekménnyel kapcsolatos vélemény nyilvánosságra hozatalából eredő vagyoni előny elérésének 
megakadályozása érdekében korlátozható.

A tájékoztatót egy példányban átvettem.

………………………….……, 20………………… hó …… nap

  …………………………………………………… 
  (fogvatartott, nyilvántartási száma)

Tanúk:

név: név:

aláírás: aláírás:
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7. melléklet a 12/2019. (IX. 20.) BVOP utasításhoz

TÁJÉKOZTATÓ 
letartóztatott és nem jogerősen elítélt fogvatartottak részére 

a sajtóval történő kapcsolattartásról

A nyilatkozattételt vagy a sajtóval való kapcsolatfelvételt a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka 
engedélyezheti a rendelkezési jogkör gyakorlójának (ügyészség vagy bíróság) végzése vagy határozata birtokában, 
amelyet a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Kommunikációs Főosztálya szerez be. Ha a rendelkezési 
jogkör gyakorlója nem engedélyezi az interjút, akkor Ön vagy védője fellebbezhet a döntés ellen a végzés 
kézhezvételétől számított öt munkanapon belül.

A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 
2013. évi CCXL. törvény (a továbbiakban: Bv. tv.) 120. §-a alapján:
„(1) Az elítélt véleményét – ellenőrzés mellett az e törvényben meghatározott korlátozás kivételével – olyan formában 
nyilváníthatja ki, amely nem zavarja a bv. intézet rendjét és biztonságát.
(2) A vélemény nyilvánosságra hozatala 
a) a nemzetbiztonság védelme,
b) a minősített adat közlésének megakadályozása,
c) a bűncselekmény közvetlen veszélyének fennállása esetén, annak megakadályozása,
d) a bv. intézet rendje és biztonsága,
e) a bűnöző életmód népszerűsítésének megakadályozása, valamint
f) az elítélt, vagy hozzátartozója számára a bűncselekménnyel kapcsolatos vélemény nyilvánosságra hozatalából eredő 
vagyoni előny elérésének megakadályozása 
érdekében korlátozható.”
A Bv. tv. 124. §-a alapján „(1) Az elítélt a 120. §-nak megfelelően jogosult nyilatkozatot tenni a médiaszolgáltatásokról 
és  a  tömegkommunikációról szóló törvény szerinti műsorszámban vagy sajtótermékben, illetve az elektronikus 
hírközlésről szóló törvény szerinti elektronikus hírközlő hálózat útján történő közzététellel.
(2) A nyilatkozattétel engedélyezéséről vagy megtagadásáról az országos parancsnok a kérelem benyújtásától számított 
három napon belül dönt. A nyilatkozattétel engedélyezése akkor tagadható meg, ha alapos okkal arra lehet 
következtetni, hogy a nyilatkozattétel a 120. §-ban meghatározott érdekek valamelyikét sértené vagy veszélyeztetné.
(3) Az országos parancsnok haladéktalanul értesíti a sajtó képviselőjét, ha az elítélt nyilatkozattételét engedélyezte, 
vagy e törvény szerint az engedélyt megadottnak kell tekinteni. Az értesítésben az országos parancsnok tájékoztatást ad 
a kapcsolatfelvétel részleteiről.
(4) Ha az országos parancsnok a nyilatkozattételt megtagadja, arról indokolt írásbeli határozattal dönt. A határozat 
minősített adatot nem tartalmazhat. A nyilatkozattétel megtagadásáról szóló határozat ellen az elítélt bírósági 
felülvizsgálati kérelmet nyújthat be. A kérelmet a bv. intézet haladéktalanul továbbítja a büntetés-végrehajtási bíróhoz.
(5) A bv. intézet parancsnoka vagy az általa kijelölt személy a nyilatkozattételt – a 120. §-ban foglaltak megtartása 
érdekében – ellenőrzi. Ha a nyilatkozattétel a 120. §-ban meghatározott érdekek valamelyikét sérti vagy veszélyezteti, 
a nyilatkozattétel megszakítható, és az elítéltet figyelmeztetni kell a szabályok megtartására és arra, hogy azok be nem 
tartása esetén a nyilatkozat közzététele megtagadható.”
A Bv. tv. 125. §-a alapján „(1) Az elítélt – hozzájárulásával készített – nyilatkozattételét tartalmazó írás, kép-, hangfelvétel 
(a továbbiakban: közlésre szánt anyag) közzétételéhez az országos parancsnok engedélye szükséges.
(2) A közzététel engedélyezéséről vagy megtagadásáról az országos parancsnok a kérelem benyújtásától számított 
három napon belül dönt. Az engedély akkor tagadható meg, ha a 120. §-ban meghatározott érdekek valamelyikét 
sértené, vagy veszélyeztetné.
(3) Ha az országos parancsnok a közzétételt megtagadja, arról indokolt írásbeli határozattal dönt. A közzététel 
megtagadásáról szóló határozat ellen az elítélt bírósági felülvizsgálati kérelmet nyújthat be. A kérelmet a bv. intézet 
haladéktalanul továbbítja a büntetés-végrehajtási bíróhoz.”
A letartóztatottak nyilatkozattétele a Bv. tv. 406. §-a alapján:
„(1) A letartóztatott jogosult nyilatkozatot tenni a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvény 
szerinti műsorszámban vagy sajtótermékben, vagy az elektronikus hírközlésről szóló törvény szerinti elektronikus hírközlő 
hálózat útján történő közzététellel.
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(2) A nyilatkozattétel, vagy a közzététel engedélyezésére és megtagadására a 124–125. §-ban foglalt rendelkezéseket 
az e §-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(3) A letartóztatott nyilatkozattétele vagy nyilatkozatának közzététele a bv. intézet rendje és biztonsága, valamint 
a büntetőeljárás eredményessége érdekében korlátozható.
(4) Az országos parancsnok a 124. § (2) bekezdése szerinti kérelem benyújtásától számított három munkanapon belül 
javaslatot készít arról, hogy a nyilatkozattétel a (3) bekezdésben meghatározott érdekek valamelyikét sérti vagy 
veszélyezteti-e, és azt a kérelemmel együtt megküldi a vádirat benyújtásáig az ügyésznek, a vádirat benyújtását követően 
a bíróságnak.
(5) A kérelemről az iratoknak a hozzá érkezésétől számított három munkanapon belül az iratok alapján
a) a vádemelés előtt az ügyészség határozattal,
b) a vádemelés után a bíróság végzéssel
határoz.
(6) Az (5) bekezdés alapján hozott, a nyilatkozattétel megtagadásáról szóló határozat ellen a letartóztatott és védője, 
az  (5) bekezdés b) pontja alapján hozott, a nyilatkozattételt engedélyező határozat ellen az ügyészség a határozat 
kézbesítésétől számított öt munkanapon belül fellebbezhet, a fellebbezést az iratokkal együtt haladéktalanul fel kell 
terjeszteni.
(7) A fellebbezést az iratok hozzá érkezését követően három munkanapon belül az (5) bekezdés a) pontja esetén 
a nyomozási bíró, az (5) bekezdés b) pontja esetén a törvényszék másodfokú tanácsa tanácsülésen bírálja el.
(8) Ha az országos parancsnok a (3) bekezdés alapján a közzététel megtagadására lát okot, akkor erről 
a  125.  §  (2)  bekezdése szerinti kérelem benyújtásától számított három munkanapon belül javaslatot tesz, és azt 
a  kérelemmel és a közlésre szánt anyaggal együtt megküldi a vádemelés előtt az ügyészségnek, a vádemelés után 
a bíróságnak. Az ügyészség vagy a bíróság eljárására az (5)–(7) bekezdést kell alkalmazni.
(9) Az ügyészség és a bíróság eljárására egyebekben a Be. szabályait kell alkalmazni.
(10) E § alkalmazásában a bv. intézet rendje és biztonsága alatt a fogva tartó intézet rendjét és biztonságát kell érteni.”

Ön nem kötelezhető a nyilatkozattételre, szabad akaratnyilvánítását tiszteletben kell tartani. Jogosult eldönteni, 
hogy milyen feltételekkel vállalja az interjút.

Nyilatkozattétele a bv. intézet rendjét és biztonságát nem zavarhatja, nyilatkozata a nemzetbiztonság védelme, 
minősített adat közlésének megakadályozása, illetőleg bűncselekmény közvetlen veszélyének fennállása esetén, 
annak megakadályozása, a bűnöző életmód népszerűsítésének megakadályozása, valamint Ön vagy hozzátartozója 
számára a bűncselekménnyel kapcsolatos vélemény nyilvánosságra hozatalából eredő vagyoni előny elérésének 
megakadályozása érdekében korlátozható.

A tájékoztatót egy példányban átvettem.

………………………….……, 20………………… hó …… nap

  …………………………………………………… 
  (fogvatartott, nyilvántartási száma)

Tanúk:

név: név:

aláírás: aláírás:
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A legfőbb ügyész 16/2019. (IX. 20.) LÜ utasítása  
a munkaidőn kívüli ügyészi szolgálatról szóló 3/2019. (I. 31.) LÜ utasítás módosításáról

Az ügyészségről szóló 2011. évi CLXIII. törvény 8.  § (3)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a  Legfőbb Ügyészségen 
működő ügyészségi érdekképviseleti szervek és az  Ügyészségi Alkalmazottak Legfőbb Ügyészségi Tanácsának véleményét is 
figyelembe véve – a következő utasítást adom ki:

1. §  A  munkaidőn kívüli ügyészi szolgálatról szóló 3/2019. (I. 31.) LÜ utasítás 1.  § (2)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(2) Hétfőtől csütörtökig a  munkanapokon 18 óráig – július, augusztus hónapokban 17 óráig –, pénteki 
munkanapon 16 óráig a  munkaidő szokásostól eltérő beosztásával biztosítani kell a  folyamatos munkavégzést és 
az  iratokhoz, adatbázisokhoz való hozzáférést a  Legfőbb Ügyészség Nyomozás Felügyeleti és Vádelőkészítési 
Főosztályán, a  Kiemelt, Korrupciós és Szervezett Bűnözés Elleni Ügyek Főosztályán, a  Terrorizmus, Pénzmosás és 
Katonai Ügyek Főosztályán, a  Büntetőbírósági Ügyek Főosztályán, a  Közérdekvédelmi Főosztályán, a  Fiatalkorúak 
Büntetőügyeinek Önálló Osztályán, valamint a  Büntetés-végrehajtási Törvényességi Felügyeleti és Jogvédelmi 
Önálló Osztályán.”

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

  Dr. Polt Péter s. k.,
  legfőbb ügyész
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III. Közlemények

A pénzügyminiszter közleménye  
kollektív szerződés hatályát kiterjesztő pénzügyminiszteri határozat, valamint  
a kollektív szerződés alágazatra és a hozzá tartozó szakágazatokra kiterjesztett részeinek közzétételéről

Iktatószám: PM/14971-20/2019
Tárgy: határozat kiterjesztésről

H A T Á R O Z A T

A Villamosenergia-ipari Társaságok  Munkaadói Szövetsége, valamint a Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók 
Szakszervezete és az Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége által kötött, a kollektív 
szerződések nyilvántartásában 4788 számon nyilvántartott villamosenergia-ipari kollektív szerződés I. és 
III.  részének, valamint mellékleteinek hatályát a TEÁOR ’08 szerinti 351-es Villamosenergia-termelés, -ellátás 
alágazatba és a hozzátartozó szakágazatokba (3511 Villamosenergia-termelés, 3512 Villamosenergia-szállítás, 
3513 Villamosenergia-elosztás, 3514 Villamosenergia-kereskedelem) főtevékenység alapján besorolt munkáltatókra

kiterjesztem.

Ezzel egyidejűleg a Villamosenergia-ipari Társaságok Munkaadói Szövetsége, valamint a Bánya-, Energia- és Ipari 
Dolgozók Szakszervezete és az Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége által kötött 
villamosenergia-ipari kollektív szerződés és mellékletei tekintetében a 2018. november 23. napján kelt,  
PM/7116-27/2018. számú kiterjesztő határozat visszavonásáról rendelkezem.

A határozat véglegessé válását követően intézkedem a határozat, valamint a kollektív szerződés alágazatra és 
a kapcsolódó szakágazatokra kiterjesztett részeinek a Magyar Közlönyben történő közzétételéről. 

A határozattal szemben fellebbezésnek helye nincs, azzal szemben a közléstől számított 30 napon belül 
közigazgatási per kezdeményezhető a Pénzügyminisztériumhoz benyújtott, de a Fővárosi Közigazgatási és 
Munkaügyi Bíróságnak címzett keresetlevél alapján 30 000 forint illeték megfizetése mellett.

I N D O K O L Á S

A Villamosenergia-ipari Társaságok Munkaadói Szövetsége, valamint a Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók 
Szakszervezete és az Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége (a továbbiakban együtt: 
Felek) mint a Villamosenergia-ipari Alágazati Párbeszéd Bizottság tagjai 2019. május 29. napján kollektív szerződés 
–  kérelemben meghatározott részeinek – TEÁOR ’08 szerinti 351-es Villamosenergia-termelés, -ellátás alágazatra 
történő kiterjesztése iránti közös kérelmet nyújtottak be a Munkaügyi Kapcsolatok Információs Rendszer 
(a továbbiakban: MKIR) útján a pénzügyminiszterhez. A kiterjesztési kérelmet a Felek az MKIR kollektív szerződések 
nyilvántartásában 4788 nyilvántartási számon regisztrált kollektív szerződés kapcsán nyújtották be, kérelmük így 
megfelelt az ágazati párbeszéd bizottságokról, valamint a középszintű szociális párbeszéd egyes kérdéseiről szóló 
2009. évi LXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 22/2009. (IX. 30.) SZMM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 8. § 
(2) bekezdésében foglaltaknak.

A Felek kérelmükben bemutatták a kiterjesztést alátámasztó indokokat, valamint a kiterjeszteni kívánt kollektív 
szerződés és mellékleteinek teljes szövegét csatolták, eleget téve ezzel a Rendelet 8. § (2) bekezdés második 
fordulatában előírt kötelezettségüknek.

Az ágazati párbeszéd bizottságokról és a középszintű szociális párbeszéd egyes kérdéseiről szóló 2009. évi 
LXXIV.  törvény (a továbbiakban: ÁPBtv.) 17. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a miniszter a kollektív szerződés 
ágazatra történő kiterjesztésére, valamint kiterjesztés visszavonására irányuló eljárásban hatóságként jár el. 
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A  pénzügyminiszter által lefolytatott hatósági eljárásra az ÁPBtv. 17. § (5) bekezdésében foglalt speciális eljárási 
szabályokat is alkalmazni szükséges.

A kérelem beérkezését követően a Feleket felhívtam a Rendelet 8. § (3) bekezdésének első fordulatában foglalt 
adatszolgáltatási kötelezettségük teljesítésére, valamint kikértem az ÁPBtv. 17. § (1) bekezdésében foglaltak szerint 
az ágazati miniszter, az innovációért és technológiáért felelős miniszter, továbbá a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi 
Tanácsban (a továbbiakban: NGTT) részt vevő munkáltatói és munkavállalói érdekképviseletek és érdekképviseleti 
szövetségek véleményét.

Az ÁPBtv. szerint véleményezésre felkért szervezetek közül a Magyar Iparszövetség, a Magyar Nemzeti Kereskedelmi 
Szövetség, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége, az Általános Fogyasztási Szövetkezetek és 
Kereskedelmi Társaságok Országos Szövetsége által megküldött vélemények álltak rendelkezésemre 
a döntéshozatalkor. 

A beérkezett véleményeket megvizsgáltam, azok a kollektív szerződés kiterjesztésének akadályát képező tényt, 
adatot nem tartalmaztak. A fentieken túl az NGTT-ben részt vevő, és véleményezésre felkért további munkáltatói és 
munkavállalói érdekképviseletek részéről, valamint az Innovációs és Technológiai Minisztérium részéről vélemény 
nem érkezett, valamint az érintettek a véleményezésre biztosított határidő meghosszabbítását sem 
kezdeményezték.

A Felek a kollektív szerződést a Villamosenergia-ipari Alágazati Párbeszéd Bizottságban kötötték és rendelkeznek 
a  reprezentativitás ÁPBtv.-ben meghatározott feltételével ezért az ÁPBtv. 17. § (2) bekezdés első fordulatában 
foglaltakat volt szükséges vizsgálni. Erre az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság (a továbbiakban: ÁRMB) által 
lefolytatott szakhatósági eljárásban került sor az ÁPBtv. 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján.

Az ÁPBtv.-ben foglalt fenti feltétel vizsgálata céljából 2019. július 8. napján megkereséssel éltem az ÁRMB felé, 
valamint ezt követően – annak eljárására tekintettel – a kiterjesztésre irányuló hatósági eljárást felfüggesztettem.

Az ÁRMB a 2019. július 25. napján tartott ülésén hozott, PM/19205/2019. számú határozatában megállapította, 
hogy  a kollektív szerződést aláíró munkáltatói érdekképviseleti szervezetben tag munkáltatók esetében teljesült 
az ÁPBtv. 17. § (2) bekezdésében rögzített előfeltétel, a többségi foglalkoztatás. A Villamosenergia-ipari Társaságok 
Munkaadói Szövetségében tag munkáltatók a kiterjesztési kérelemmel érintett alágazatban és a kapcsolódó 
szakágazatokban a munkavállalók 72,7%-át foglalkoztatják.

A kollektív szerződés kiterjeszteni kért rendelkezéseit megvizsgáltam és megállapítottam, hogy azok nem 
ellentétesek a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, illetve az ÁPBtv. fenti rendelkezéseivel. Tágabb 
személyi hatályú, kiterjesztett ágazati kollektív szerződés a rendelkezésre álló MKIR adatok alapján nincs. Mindezek 
alapján azok megfelelnek az ÁPBtv. 17. § (3) bekezdésében rögzített feltételeknek.

A fenti indokok alapján a Felek által kötött kollektív szerződés I. és III. részének, valamint mellékleteinek 
a  kérelemben megjelölt TEÁOR ’08 szerinti 351-es Villamosenergia-termelés, -ellátás alágazatra és a hozzátartozó 
szakágazatokra történő kiterjesztéséről döntöttem a Rendelet 10. §-ában meghatározottak szerint.

A korábbi kiterjesztés visszavonásáról a Rendelet 7. § (1) bekezdése alapján rendelkeztem.

A közzétételről az ÁPBtv. 18. § (3) bekezdésében foglaltak alapján rendelkeztem.

Az ÁPBtv. 17. § (1) bekezdésében, valamint az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság 
kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet 
4. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján a kollektív szerződés ágazatra történő kiterjesztésére, a kiterjesztés 
visszavonására irányuló eljárás a miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó hatósági eljárás. 

A fellebbezés kizárásáról, valamint a közigazgatási per lehetőségéről az általános közigazgatási rendtartásról szóló 
2016. évi CL. törvény 116. § (4) bekezdésében, valamint 114. §-ában foglaltak, illetve a közigazgatási 
perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 39. § (1) bekezdésében foglaltak alapján rendelkeztem. A fizetendő illeték 
mértékéről az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. § (1) bekezdésében foglaltak alapján rendelkeztem.

Budapest, 2019. augusztus 30.

  Varga Mihály s. k.,
  pénzügyminiszter



H I V A T A L O S  É R T E S Í T Ő 	 • 	 2019.	évi	50.	szám	 4945

VILLAMOSENERGIA-IPARI 
ÁGAZATI KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS

(VKSZ)

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg

Hatályos: 2018. január 1-től

I. RÉSZ: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet

Bevezető rendelkezések

1. Szerződést kötő felek, a szerződés rendeltetése

•	 A	 Villamosenergia-ipari	 Társaságok	 Munkaadói	 Szövetsége	 (VTMSZ,	 törvényszéki	 nyilvántartási	 száma:	
01-02-0004672; adószáma: 18007245-1-41; székhely: 1037 Budapest, Kunigunda útja 47/a. fszt. 22.) mint 
Alapszabálya alapján a villamosenergia-ipari társaságok érdekképviseletére jogosult munkáltatói 
érdek-képviseleti szervezet, valamint

•	 az	Egyesült	Villamosenergia-ipari	Dolgozók	Szakszervezeti	Szövetsége	(EVDSZ,	törvényszéki	nyilvántartási	száma:	
01-02-0002877; adószáma: 19018469-1-41; székhely: 1039 Budapest, Kossuth Lajos üdülőpart 108.), és a Bánya-, 
Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete (BDSZ, törvényszéki nyilvántartási száma: 01-02-000917; adószáma: 
19002763-2-42; székhelye: 1068 Budapest, Városligeti fasor 46-48.) mint Alapszabályaik alapján 
a  villamosenergia-ipari társaságok munkavállalóinak érdekvédelmére és érdekképviseletére jogosult 
szakszervezetek (továbbiakban: Felek)

úgyis mint a Villamosenergia-ipari Alágazati Párbeszéd Bizottság (továbbiakban: VAPB) két oldalát alkotó 
szervezetek a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban: Mt.) 276. §-a és az ágazati 
párbeszéd bizottságokról szóló 2009. évi LXXIV. törvény (továbbiakban: Ápb. tv.) 14. §-a alapján 
–  a  munkaviszonyból származó, vagy ezzel kapcsolatos jogok és kötelezettségek szabályozása, és a Feleknek 
a  kollektív szerződés megkötésével, teljesítésével, megszüntetésével, jogaik gyakorlásával, kötelezettségeik 
teljesítésével kapcsolatos magatartásának szabályozása érdekében – Villamosenergia-ipari Ágazati Kollektív 
Szerződést (VKSZ, vagy Szerződés) hoztak létre. 

Jelen Szerződést Felek az általuk 1995. november 7-én kötött, többször módosított Villamosenergia-ipari Kollektív 
Szerződés – a villamosenergia-ipari társaságok működési feltételeiben bekövetkezett, illetve bekövetkező jelentős 
változások miatt szükségessé vált – megújításának tekintik.

Jelen Szerződést aláíró Felek együttes, elhatározott szándéka, hogy az Ápb. tv. 17. §-a alapján e Szerződés, annak 
módosításai, TEÁOR ’08 Villamosenergia-termelés, -ellátás című, 35.1 számú alágazatra történő kiterjesztését 
az illetékes miniszter felé kezdeményezik.

A VKSZ törzsanyagból és mellékletből áll, továbbá függelék egészíti ki. A melléklet a VKSZ részét képezi, annak 
megkötése, módosítása tekintetében az egyébként irányadó szabályokat kell alkalmazni.
A VKSZ-től – annak eltérő rendelkezése hiányában – a szűkebb hatályú (társaságcsoporti, vagy társasági, 
továbbiakban: helyi) kollektív szerződések, kollektív szerződéstől a munkavállalóval kötött munkaszerződések csak 
a munkavállalók javára térhetnek el.
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2. A Szerződés célja

 2.1. A munka világára vonatkozó szabályozások, megállapodások korszerű, egymásra épülő, egymást kiegészítő, 
vertikális rendszerének kialakítása érdekében a középszintű érdekegyeztetés létrehozása és fenntartása 
a villamosenergia-iparban.

 2.2. A munkavégzéshez kapcsolódó – a szerződés hatálya alá tartozó munkáltatók mindegyikénél jogszerűen, azonos 
tartalommal alkalmazható – egyes feltételek előírásával, egyes juttatások minimálisan biztosítandó szintjének 
szabályozásával, ugyanakkor a társasági szintű megállapodások létjogosultságának, szükségességének szem előtt 
tartásával a tisztességes piaci verseny elősegítése a villamosenergia-iparban.

 2.3. A villamosenergia-ipar stratégiai jelentőségére is tekintettel a munkabéke fenntartása, az iparági jellegű munkaügyi 
konfliktusok tárgyalásos rendezésének elősegítése.

 2.4. Az Mt. által a több munkáltatóra kiterjedő kollektív szerződéseknek biztosított szabályozási lehetőségek 
kihasználása a társaságok gazdálkodási feltételeinek javítása érdekében.

 2.5. A villamosenergia-ipari munkavállalók tradicionálisan kedvező javadalmazási pozíciója megőrzésének gazdálkodási 
feltételektől függő elősegítése.

 2.6. A munkavállalók szociális biztonsága megteremtésének elősegítése.

 2.7. A szerződést kötő felek megállapodásán alapuló, az Mt.-ben nem szabályozott, vagy – a törvényes lehetőségek 
betartásával – attól eltérően szabályozott, a munka világára vonatkozó szabályok áttekinthető, közérthető 
bemutatása. Jelen Szerződés az Mt.-ben foglalt szabályokat csak akkor tartalmazza (ismétli), ha az a közérthetőség 
érdekében nélkülözhetetlen. 

II. Fejezet

Szerződés hatálya

1. A Szerződés szervezeti hatálya 

A Szerződés hatálya a VTMSZ tagvállalataira terjed ki. A VTMSZ tagvállalatainak felsorolását a Függelék tartalmazza.

2. A Szerződés személyi hatálya

A Szerződés személyi hatálya kiterjed a Szerződés szervezeti hatálya alá tartozó gazdálkodó szervezetekkel 
munkaviszonyban álló valamennyi munkavállalóra, kivéve az Mt. 208. §-a szerinti vezetőket, mely vezetői 
munkakörökről a helyi szakszervezeteket tájékoztatni kell. 

3. A Szerződés időbeli hatálya

Felek a Szerződést határozatlan időre hozták létre.

4. A Szerződés közzététele

A munkáltatók vállalják, hogy munkavállalóik számára a Szerződés megismerhetőségét a helyben szokásos módon, 
folyamatosan biztosítják.
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5. A Szerződés felmondása

 5.1. Jelen Szerződést 6 hónapos felmondási idővel lehet felmondani.

 5.2. Felmondási jog csak a VKSZ egészére gyakorolható, annak egyes fejezetei és pontjai vonatkozásában nem.

 5.3. A Szerződést kötő szakszervezetek kijelentik, hogy a Szerződés felmondásának jogát csak együttesen gyakorolják.

III. RÉSZ: A MUNKAVISZONYHOZ KAPCSOLÓDÓ RENDELKEZÉSEK

VII. Fejezet

A munkaviszonyra vonatkozó alapvető rendelkezések

1. A munkaviszony létesítése

A munkaszerződésnek tartalmaznia kell a felek munkaviszony szempontjából lényeges adatait. Ilyen adatnak 
minősül a munkáltató cégszerű elnevezése, székhelye.
A munkaszerződésben meg kell határozni:
– a munkavállaló munkakörét,
– a munkavállaló munkavégzési helyét,
– a munkavállaló alapbérét,
– a munkaviszony időtartamát, illetve
– az alkalmazás egyéb, bármely fél által lényegesnek tartott feltételét.

2. Írásba foglalási kötelezettség

 2.1. Írásba kell foglalni minden olyan munkavégzés elrendelését, amelyért anyagi juttatásban állapodnak meg, vagy 
amelyért a munkáltató rendkívüli díjazást, illetőleg juttatást ígér, ha ezt a díjazást a Kollektív Szerződés nem 
tartalmazza. 

 2.2. A munkáltató utasításának írásba foglalásáig a munkavállaló nem köteles az olyan utasítást végrehajtani –  azaz 
a  teljesítést jogszerűen megtagadhatja –, amit annak ellenére adtak ki, hogy a munkavállaló előzetesen felhívta 
az utasítást adó figyelmét arra, hogy az utasítás végrehajtása kárt idézhet elő.

3. A munkaszerződés módosítása

A munkavállaló nőnek, várandóssága megállapításától a gyermek egyéves koráig – a munkaköri alkalmasságára 
vonatkozó orvosi vélemény bemutatása alapján – az állapotának egészségügyi szempontból megfelelő munkakört 
kell felajánlani. Ha az állapotának megfelelő foglalkoztatása nem lehetséges, a munkavállalót a munkavégzés alól 
mentesíteni kell. A mentesítés idejére alapbére illeti meg. Amennyiben a felajánlott munkakört a munkavállaló nő 
nem fogadja el őt az alapbér 80%-a illeti meg.

Az ideiglenesen más munkakörben foglalkoztatott nő távolléti díja nem lehet kevesebb, mint korábbi távolléti díja.
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4. A munkaviszony megszűnése és megszüntetése

Csak különösen indokolt esetben szüntethető meg felmondással a munkaviszonya
– annak a munkavállalónak, akinek 4 vagy több, általa eltartott családtagja van, és családjában más önálló 

keresettel rendelkező nincsen,
 A munkavállaló eltartott családtagjának minősül a vele közös háztartásban élő élet- illetve házastársa, a saját 

háztartásban nevelt gyermeke (saját, örökbe-fogadott, nevelt).
– annak a munkavállalónak, aki a villamosenergia-iparban, illetve a szénbányászatban 10 éves folyamatos, 

a jelenlegi munkáltató cég által munkaszerződésben elismert munkaviszonnyal rendelkezik,
– a pályakezdő munkavállalóknak határozatlan idejű munkaviszony esetén a próbaidő leteltét követő 

9 hónapban,
– a tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermekét egyedül nevelő szülőnek, gyermeke 18 éves koráig.

5. A felmondási idő

 5.1. A villamosenergia-iparban dolgozók felmondási idejének minimális mértéke a munkáltató által elismert, folyamatos 
szénbányászati és villamosenergia-ipari munkaviszonyt alapul véve összesen:
5 évig terjedő munkaviszony esetén  45 nap
5–10 évig terjedő munkaviszony esetén  60 nap
10–20 évig terjedő munkaviszony esetén  90 nap
20 év feletti munkaviszony esetén  120 nap

6. Felmentés a munkavégzés alól a felmondási idő alatt

 6.1. A munkavállalót munkaviszonyának munkáltató általi felmondása esetén a munkavégzés alóli felmentés 
a felmondási idő 75%-os időtartamára megilleti.

 6.2. A nyugdíjasnak minősülő munkavállaló munkaviszonyának munkáltató általi felmondása esetén a  munkavégzés 
alóli felmentési idő a felmondás teljes időtartamára megilleti.

7. Végkielégítés

 7.1. A munkavállalót – az Mt.-ben felsorolt kivételekkel és szabályokkal – a 7.2. pont szerinti mértékű végkielégítés illeti 
meg, ha munkaviszonya a munkáltató felmondása, vagy jogutód nélküli megszűnése következtében szűnik meg.

 7.2. A végkielégítés összege a munkáltató által elismert, folyamatos szénbányászati és villamosenergia-iparági 
munkaviszony alapján:
– 3 év vagy azt meghaladó munkaviszony esetén a munkavállaló  3 havi, 
– 5 év                      „                          „                            „                          „   4 havi,
 10 év                   „                          „                             „                          „   6 havi,
– 15 év                   „                          „                             „                          „   8 havi,
– 20 év                   „                          „                             „                          „  10 havi,
 25 év                    „                          „                             „                          „  12 havi
átlagkeresete.

 7.3. A végkielégítésnek a 7.2. pontban meghatározott mértéke háromhavi átlagkereset összegével emelkedik, 
ha  a  munkavállaló munkaviszonya a 7.1. pontban meghatározott módon az öregségi nyugdíjra való jogosultság 
megszerzését megelőző öt éven belül szűnik meg.
Nem illeti meg az emelt összegű végkielégítés a munkavállalót, ha korábban már emelt összegű végkielégítésben 
részesült.
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VIII. Fejezet

Munkaidő és pihenőidő. A munkavégzés szabályai

1. A munkaidő mértéke, munkaidőkeret, munkarend

 1.1. A teljes napi munkaidő mértéke 8 óra, kivéve a készenléti jellegű munkaköröket, melyekben a munkavállaló és 
a munkáltató megállapodása alapján hosszabb, de napi 12 órát meg nem haladó munkaidő is megállapítható.
Amennyiben az Mt. lehetővé teszi a helyi kollektív szerződésben, munkaszerződésben ennél rövidebb teljes napi 
munkaidő is megállapítható.
A készenléti jellegű munkaköröket a helyi kollektív szerződésben meg kell határozni.
A többműszakos munkarendben foglalkoztatottak esetében az éves ledolgozandó munkaórák száma azonos 
az egyműszakos munkarendben dolgozókéval.
Helyi kollektív szerződés egészségi ártalom, vagy veszély kizárása érdekében meghatározhatja a munkaidőn belül 
az adott tevékenységre fordítható napi leghosszabb időtartamot.

 1.2. Munkaidőkeret alkalmazása esetén – a helyi kollektív szerződésben eltérő rendelkezése hiányában, továbbá az éves 
munkaidőrendben foglalkoztatottak kivételével – a munkarend szerint munkaidőnek 6 hónap átlagában kell a teljes 
munkaidőnek megfelelnie. 6 hónapos munkaidőkeret alkalmazása esetén a havi munkarend szerinti munkaidő 
– a készenléti jellegű munkakörök kivételével – egyetlen hónapban sem haladhatja meg a 200 órát.
Azokat a szakterületeket és/vagy munkaköröket, ahol a munkaidőkeret 4 hónapnál hosszabb időtartamra is 
megállapítható, a helyi kollektív szerződésben meg kell határozni.

 1.3. A helyi kollektív szerződésekben javasolt pontosan meghatározni az általában érvényes munkarendet, valamint 
az attól eltérő munkaidő elrendelésének feltételeit és szabályait.

 1.4. Rugalmas munkaidőben történő foglalkoztatás esetén a helyi kollektív szerződésekben javasolt meghatározni 
a  munka teljesítésére irányuló kezdő és befejező időpontot, ezen belül a munkahelyen kötelezően eltöltendő 
időtartam kezdő és befejező időpontját, valamint a teljes munkaidő teljesítésének időhatárait.

2. A rendkívüli munkaidő

 2.1. Rendkívüli munkaidőnek az Mt. 107. §-ában foglaltak minősülnek, különösen a munkaidő-beosztástól eltérő, 
a  munkaidőkereten felüli munkaidő, és az ügyelet időtartama, a munkavégzéstől függetlenül. (A készenlét alatti 
munkavégzés időtartama a munkaidő-beosztástól eltérő munkaidőnek minősül.) A munkáltatók törekednek arra, 
hogy a valós gazdasági érdekek által szükségessé váló, lehető legalacsonyabb mértékben rendelnek el rendkívüli 
munkaidőt.

 2.2. A rendkívüli munkaidő tartama – a korlátozás alá nem eső kivételével – nem haladhatja meg éves szinten a 300 órát.

 2.3. Munkaidőkeret alkalmazása esetén a rendes munkaidő és a rendkívüli munkaidő együttes havi mértéke 
– a készenléti jellegű munkakörök kivételével – a 232 órát egyetlen hónapban sem haladhatja meg, kivéve, ha az 
azt meghaladó rendkívüli munkaidő elrendelésére az Mt. 108. § (2) bekezdése szerinti okokból kerül sor.

 2.4. A rendkívüli munkaidőt a munkavégzés megkezdését megelőzően, legalább 2 nappal korábban, írásban lehet 
elrendelni. Ettől csak abban az esetben lehet eltekinteni, ha az elrendelésére
– a váltótárs bármilyen okból történő távolmaradása,
– elemi csapás, súlyos kár, vagy veszélyhelyzet elhárítása, illetve megelőzése,
– üzemzavar elhárítás,
– helyi kollektív szerződésben szabályozott egyéb esetek
miatt van szükség. Ez esetben lehetőség szerint elő kell segíteni, hogy a munkavállaló ez időre előre programozott, 
hivatalos, vagy magánügyeit megnyugtatóan rendezhesse.
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3. Pótszabadság, rendkívüli szabadság

 3.1. Évi öt munkanap pótszabadság jár annak a munkavállalónak, aki egész évben megszakítás nélküli vagy több 
műszakos munkarendben dolgozik (tört év esetén időarányos része), kivéve a szénbányászatban föld alatt, valamint 
az egészségre ártalmas munkakörben dolgozókat. 
A szénbányászatban föld alatt, valamint az egészségre ártalmas munkakörben dolgozók a helyi kollektív szerződés 
rendelkezései szerint jogosultak az Mt.-ben foglaltakon túli pótszabadságra.

 3.2. Évi 3 munkanap pótszabadság jár annak a munkavállalónak, aki egész évben készenléti munkakörben dolgozik. 
A  pótszabadság részletes feltételeit és a készenléti munkaköröket a helyi kollektív szerződésben javasolt 
meghatározni.

 3.3. Az adott évben 1 munkanap pótszabadság jár annak a munkavállalónak, aki a 200 óra rendkívüli munkavégzést 
elérte és további 1 munkanap pótszabadság 250 óra rendkívüli munkavégzés teljesítése esetén.

 3.4. A munkavállalót pótszabadság illeti meg az alábbi események bekövetkezte esetén:
– házasságkötése esetén   2 munkanap,
– gyermeke születése esetén (az Mt.-n felül) 3 munkanap.

4. A szabadság kiadás szabályai

 4.1. A szabadságolási ütemterv elkészítése, illetőleg a szabadság kiadása tekintetében a munkavállalót meg kell 
hallgatni és méltányolható igényeit figyelembe kell venni. Legalább 12 munkanap szabadságot a munkavállaló által 
igényelt időpontban kell kiadni.

 4.2. A szabadságot a helyi kollektív szerződés eltérő szabályozása hiányában a 14 éven aluli gyermeket nevelő anya és az 
ilyen korú gyermekét egyedül nevelő szülő esetében, kérésére, a nyári szünidőben kell kiadni.

5. Mentesülés a munkavégzési kötelezettség alól

A munkáltató mentesíti a rendelkezésre állási, munkavégzési kötelezettség alól a munkavállalók érdekképviseleti 
tevékenységét elősegítő képzéseken, továbbképzéseken részt venni szándékozó munkavállalókat. A munkáltató 
ennek elősegítésére egy társasági szintű munkaidőkeretet biztosít, amelynek munkanapokban kifejezett mértéke 
a január 1-jei szakszervezeti taglétszám 10%-a. E munkaidőkeret mértékéig a képzéseken, továbbképzéseken részt 
venni szándékozó munkavállalókat kérésükre – a munkahelyi vezetővel egyeztetett időpontban, illetve 
időtartamra  – a munkáltató mentesíti a rendelkezésre állási, munkavégzési kötelezettség alól. A munkavállalót 
a mentesítés időtartamára távolléti díj illeti meg.

IX. Fejezet

A munka díjazása

1. Ágazati Bértarifa Rendszer. Alkalmazható legkisebb alapbérek

 1.1. Ágazati Bértarifa Rendszer 
Jelen VKSZ 3. sz. melléklete szerinti Villamosenergia-ipari Ágazati Bértarifa Rendszer (ÁBTR) alkalmazásával 
a társaságok (társaságcsoportok) munkaköreiket az ÁBTR-ben meghatározott Ágazati Munkakör-értékelési Rendszer 
szerint értékelik, s az értékelés eredményeként az ugyancsak az ÁBTR-ben meghatározott négy bérosztály 
valamelyikébe sorolják.
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 1.2. Alkalmazható legkisebb alapbérek (ágazati bérminimumok)
Felek a jelen VKSZ 1. sz. mellékletében az ÁBTR bérosztályaihoz (a munkavállalók bérosztályok szerinti csoportjaihoz) 
ágazati bérminimumot határoznak meg, amely bérminimum az adott bérosztályba tartozó munkakörökben 
foglalkoztatottak számára az alkalmazható legkisebb (garantált) alapbért jelentik. Az ágazati bérminimumokat 
a Felek évente felülvizsgálják és megállapodás esetén módosítják.

 1.3. Az ágazati bérminimumok alkalmazása
Az 1.2. pont szerint meghatározott ágazati bérminimumok gyakorlatban való érvényesülését – az ugyancsak 
az  1.  sz.  mellékletben meghatározott határnappal – biztosítani kell. Ezen általános szabály az alábbi kivételes 
szabályok figyelembevételével alkalmazandó:
a) Részmunkaidős foglalkoztatottakra a munkaidővel arányosan csökkentett bérminimumok alkalmazandók.
b) A gyakornokok bérminimuma az általuk ellátott munkakörhöz tartozó ágazati bérminimum 80%-a, 

de legalább az országos minimálbér, illetve az országos garantált bérminimum.
c) Azokra a munkavállalókra, akik a munkakörükhöz előírt valamely objektív feltételnek nem felelnek meg, 

a  munkakörükhöz tartozó ágazati bérminimum 90%-a alkalmazandó, de legalább az országos minimálbér, 
illetve az országos garantált bérminimum.

d) Az ágazati bérminimumoknak az ágazati Bér- és Szociális Megállapodásban meghatározott hatálybalépési 
idejét a helyi szociális partnerek által kötött helyi megállapodás a tárgyéven belül másképp is 
megállapíthatja.

e) Az ágazati bérminimumok a csődeljárás és felszámolási eljárás alatt lévő társaságokra nem vonatkoznak, 
rájuk az országos minimálbér, illetve az országos garantált bérminimum vonatkoznak.

2. Bérpótlékok

 2.1. Éjszakai pótlék, műszakpótlék:
2.1.1. Éjszakai munkavégzés esetén (22.00 – 06.00-ig) – ha műszakpótlékra nem jogosult – a munkavállalót 20%-os 

bérpótlék illeti meg.
2.1.2. Rendszeresen változó kezdetű [Mt. 141. § (2) bek.] munkaidő-beosztásban dolgozóknál 

a) a 18.00 és 06.00 óra közötti munkavégzés esetén a műszakpótlék mértéke 40%.
b) a megszakítás nélküli munkarendben dolgozók részére egységesen legalább 45 %-os műszakpótlék 

átalányt kell fizetni. (Műszakpótlék átalány fizetés esetében további műszakpótlék nem 
számolható el.) Abban az esetben, ha nem műszakpótlék átalányt kap a munkavállaló, megilleti őt 
a helyi kollektív szerződés szerinti műszakpótlék.

 2.2. Rendkívüli munkaidőben történő munkavégzés pótléka
2.2.1. Munkanapon végzett rendkívüli munkaidőben történő munkavégzés pótléka
 A munkaidő beosztás szerinti munkanapon végzett rendkívüli munkavégzésért a munkavállalót a rendes 

munkabérén felül bérpótlék illeti meg, amelynek mértékét a helyi kollektív szerződés a napi rendkívüli 
munkaórák számától függően vagy attól függetlenül szabályozhatja. 

 Napi túlórák számától függő szabályozás esetén a pótlék mértéke nem lehet kevesebb mint:
	 •	 Az	első	2	rendkívüli	munkaóra	után	az	alapbér		 	 	 	 	 50%-a
	 •	 A	3–4	órában	végzett	rendkívüli	munka	után	az	alapbér	 	 	 	 70%-a
	 •	 4	óra	feletti	rendkívüli	munkavégzés	esetén	–	a	4	órán	túli	időre	–	az	alapbér	 100%-a.
 A rendkívüli munkavégzés pótléka helyett – a helyi kollektív szerződés rendelkezése, vagy a felek 

megállapodása alapján – a munkavállaló részére szabadidő jár.
2.2.2. Heti pihenőnapon végzett rendkívüli munkaidőben történő munkavégzés pótléka
 A munkaidő beosztás szerinti pihenőnapon végzett rendkívüli munkaidőben történő munkavégzés esetén 

a pótlék mértéke 125%. A pótlék mértéke 50%, ha a munkavállaló másik pihenőnapot (pihenőidőt) kap.
2.2.3. Munkaszüneti napon végzett rendkívüli munkaidőben történő munkavégzés pótléka
 A munkaszüneti napon végzett rendkívüli munkaidőben történő munkavégzés idejére a munkavállalót 

225%-os pótlék illeti meg. 
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 2.3. Készenléti, ügyeleti pótlék 
2.3.1. Készenléti pótlék

•	 munkanapokon	az	alapbér	25%-a
•	 pihenő-	és	munkaszüneti	napon	az	alapbér	30%-a

2.3.2. Ügyeleti pótlék
•	 munkanapokon	az	alapbér	40%-a
•	 pihenő-	és	munkaszüneti	napokon	az	alapbér	45%-a
•	 ha	a	munkavégzés	tartama	nem	mérhető	az	alapbér	50%-a.

3. Munkaszüneti napi pótlék

Munkaszüneti napon a munkaidő-beosztás alapján munkát végző munkavállalót 150%-os pótlék illeti meg.

4. Távolléti díj

Ha a munkaviszonyra vonatkozó szabály elrendeli, a munkavállaló munkabérét távolléti díjára ki kell egészíteni, 
illetve munkavégzés hiányában távolléti díjat kell részére fizetni.

5. Betegszabadság

A betegszabadság teljes tartamára a munkavállalót távolléti díjának 85%-a illeti meg. 

6. 13. havi fizetés 

 6.1. A munkáltató – a 6.3. és 6.4. pont alatti kivételekkel – 13. havi fizetést fizet a munkavállalóknak, amelynek számítási 
alapja a munkavállaló alapbére, s amelyet legkésőbb a november havi bérrel együtt kell kifizetni. Ettől eltérő fizetési 
feltételekben a helyi kollektív szerződésben lehet megállapodni. 

 6.2. Helyi kollektív szerződéses szabályozás hiányában a 13. havi fizetés időarányosan jár a tárgyévben az alábbi 
esetekben:
− tárgyévi jogviszony létesítés,
− a jogviszony évközi megszüntetése,
−  a tárgyévben keresőképtelenséget okozó betegség, illetve fizetés nélküli szabadság miatt, kivéve, ha ezen két 

jogcím esetén a kiesett időszak nem éri el a 90 napot.

 6.3. Nem jár 13. havi fizetés annak a munkavállalónak, aki bányászati hűségjutalomra jogosult. A bányászati 
hűségjutalomban részesülők körét és számításának szabályait a helyi kollektív szerződésben kell rögzíteni.

 6.4. Helyi kollektív szerződés a 13. havi fizetés helyett más juttatás(oka)t is megállapíthat, de ez nem eredményezheti 
a munkavállalók jövedelmének csökkenését.
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X. Fejezet

Szociális (béren kívüli) juttatások 

1. A szociális juttatások szintjének (átlagértékének) meghatározása

 1.1. A szociális juttatások átlagértékének meghatározása során figyelembe veendő juttatások és azok értékének 
számszerűsítése
1.1.1. A szociális juttatások közé azok a juttatások sorolhatók, amelyek

− elsődleges célja hozzájárulni a munkavállalók vagy/és családjaik szociális biztonsága, illetve jóléti szintje 
emeléséhez,

− nem tartoznak a munkabér fogalomkörébe,
− nem kapcsolódnak a munkaköri feladatok ellátása során nyújtott teljesítményhez.

1.1.2. A juttatásokat – a vonzatköltségeikkel (pl. adók, járulékok) együtt, a térítési díjakkal csökkentve – tényleges 
költségükön kell figyelembe venni.

 A kölcsön (hitel) jellegű juttatások költsége az aktuális jegybanki alapkamat és 6% kezelési költség alapján 
határozandó meg. 

 A juttatások összértékének megállapítása során csak a munkaviszonyban állóknak és/vagy közeli 
hozzátartozóiknak nyújtott juttatások veendők figyelembe.

1.1.3. Az egyes gazdálkodó szervezeteknél konkrétan figyelembe veendő juttatások körét és költségeik 
számbavételének szabályait – az 1.1.1., illetve 1.1.2. pont alattiak érvényesítésével – helyi szinten lehet 
szabályozni.

 1.2. A szociális juttatások átlagértékének meghatározása során figyelembe veendő létszám
1.2.1. A szociális juttatások szintjének (átlagértékének) megállapítása során a munkaviszonyban állók adott 

időszakra vonatkozó átlagos létszámát (munkajogi átlaglétszám) kell figyelembe venni.
1.2.2. A helyi kollektív szerződés a figyelembe veendő létszámot szűkebb körre is korlátozhatja, ebben az esetben 

a  juttatások értékének meghatározásakor (1.1.2.) is ezen szűkebb állományba tartozóknak biztosított 
juttatások veendők figyelembe.

1.2.3. A létszám meghatározása során a teljes munkaidőben foglalkoztatottakat 1 főnek, a nem teljes munkaidőben 
foglalkoztatottakat – ha a helyi szabályozás eltérően nem rendelkezik – munkaidejükkel arányosan kell 
számításba venni.

2. Önkéntes kölcsönös biztosító pénztári tagság támogatása

A munkáltató szociális juttatásként önkéntes kölcsönös biztosító pénztári tagsággal rendelkező munkavállalóinak 
az alábbi támogatást nyújtja:
2.1. A munkáltató havonta az önkéntes nyugdíjpénztári tagsággal rendelkező munkavállaló havi tagdíjából a tag 

bruttó keresete minimum 4,5%-ának megfelelő tagdíjrészt átvállal.
 A pénztári befizetés szerinti bruttó kereset tartalmát a helyi kollektív szerződésben kell szabályozni, annak 

hiányában a KSH fogalomrendszerét kell alkalmazni.
2.2. A munkáltató – helyi megállapodás, illetve annak hiányában a munkáltató döntése szerint – az önsegélyző 

pénztári tag munkavállalók tagdíjából vagy 2000 Ft/hó összeget átvállal, vagy a cafeteriarendszeren belül 
lehetővé teszi a cafeteriakeret önsegélyző pénztári tagdíjra történő felhasználását.

2.3. Munkáltató a helyi képviselettel rendelkező szakszervezetekkel kollektív szerződésben megállapodhat, hogy 
az egészségpénztári tagok tagdíjához milyen mértékben járul hozzá.
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3. Villamosenergia-ipari Sporttalálkozók szervezése

 3.1. Az iparági sporttalálkozók célja az egészséges életmód, az aktív pihenés népszerűsítése, a több mint 100 éves 
villamosenergia-ipar hagyományainak megőrzése, az emberi kapcsolatok erősítése. 

 3.2. Évente az alábbi sportágak találkozói kerülnek megrendezésre: asztalitenisz, horgász, kajak-kenu, labdarúgás, sakk, 
sí, teke, tenisz, természetbarát, vitorlás.

 3.3. Az iparági sporttalálkozók megrendezése során a – felek által külön megállapodásban rögzített – 
Villamosenergia-ipari Sporttalálkozók Általános Versenyszabályzatában foglaltak szerint kell eljárni.

 3.4. A munkáltatók az iparági sporttalálkozókon való részvételt a helyi szinten meghatározott módon és mértékben 
támogatják.

4. Jóléti-szociális célú ingatlanok hasznosítása

Privatizáció során az esetlegesen értékesítésre kerülő jóléti-szociális célú ingatlanok eladása nem történhet meg 
a helyi szakszervezetek véleményének kikérése nélkül. 

XI. Fejezet

Az iparág szakmai tradícióinak ápolása

A VKSZ hatálya alá tartozó munkáltató, vagy több munkáltató együttesen a munkavállalói képviseleti szervekkel 
közösen megszervezi a munkavállalók, illetve családtagjaik szabadideje hasznos, kellemes eltöltését célzó 
„Villamos  Napot”. A pontos elnevezésről és a program részleteiről a helyi kollektív szerződésben javasolt 
megállapodni.

XII. Fejezet

Záró rendelkezések

Jelen VKSZ 2018. január 1-jén lép hatályba.
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1. SZ. MELLÉKLET

AZ ÁGAZATI BÉRTARIFA RENDSZER BÉROSZTÁLYAIHOZ 
TARTOZÓ ÁGAZATI BÉRMINIMUMOK

 
(Ft / hó)

Hatályba lépés ideje 1. béroszt. * 2. béroszt. ** 3. béroszt. 4. béroszt.

2013. január 1. 98.000 114.000 138.500 168.000

2014. január 1. 101.500 118.000 142.500 174.000

2015. január 1. 105.000 122.000 147.500 180.000

2017. január 1. 127.500 161.000 170.000 204.000

2018. január 1. 138.000 180.500 188.100 228.500

2019. január 1. 149.000 196.200 203.100 247.000

  * Ha az országos kötelező legkisebb bér (bérminimum) magasabb, akkor az alkalmazandó
** Ha az országos garantált bérminimum magasabb, akkor az alkalmazandó
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2. SZ. MELLÉKLET

A VKSZ II. RÉSZ IV. FEJEZET 2.7. PONTJA ALAPJÁN LÉTREJÖTT
ÉVENKÉNTI MEGÁLLAPODÁSOK

Villamosenergia-ipari Bér- és Szociális Megállapodás 
a 2018. évre

Jelen megállapodás a villamosenergia-ipari Alágazati Párbeszéd Bizottságban folytatott szociális párbeszéd 
eredményeként, a Villamosenergia-ipari Társaságok Munkaadói Szövetsége, valamint az Egyesült 
Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége, és a Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete 
(továbbiakban: Felek) között jött létre.

A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumának keretében egyes szociális partnerek között létrejött 
országos megállapodásban megfogalmazottakat figyelembe véve Felek az alábbiakban állapodnak meg:
1. A Megállapodást kötő felek kiemelt fontosságúnak tartják, hogy a szociális partnerek a bértárgyalások során 

a munkahelyek megőrzését és a munkabéke megőrzését tekintsék elsődlegesnek úgy, hogy a foglalkoztatás 
biztonságát és a szakmai színvonal emelését kezeljék kiemelten.

2. A felek azt ajánlják a társaságcsoport-, és munkahelyi szintű szociális partnereknek, hogy a 2018. évi bér- 
és szociális megállapodások megkötése és végrehajtása során – a társaság gazdasági helyzetétől függően – 
vegyék figyelembe a 2018. évben bekövetkező járulékcsökkentésből fakadó költségmegtakarítást, a várható 
infláció mértékét és a munkaerő-piaci helyzetet.

3. Ezek alapján Felek, az ágazat munkaerő piaci pozícióinak megtartása és a kialakult bérfeszültségek kezelése 
érdekében azt ajánlják a társaságcsoport-, és munkahelyi szintű kollektív bértárgyalásokat folytató szociális 
partnereknek, hogy 2018-ban – a társaság gazdasági helyzetétől függően – a bérek reálértékének növelése 
érdekében folytassanak egyeztetéseket.

4. A Megállapodásban részt vevő felek azt ajánlják a társaság csoport és a munkahelyi szintű szociális 
partnereknek, hogy a 2018. évi bér- és szociális megállapodások megkötése és végrehajtása során az egy főre 
jutó jóléti szociális költségmutató – villamosenergia-vételezési kedvezmény, valamint a munkáltató által 
törvény alapján kötelezően nyújtott juttatások költsége nélkül – számított reálértéke megőrződjön. 
A társaságcsoport illetve a helyi szintű megállapodásban ezen költség bérbe való konvertálásáról a szociális 
partnerek megállapodhatnak.

5. Az ÁBTR egyes bérosztályaiban az 2018. január 1-től alkalmazandó ágazati bérminimum értékek az alábbiak:
•	 1.	bérosztályban	(villamosenergia-ipari	minimálbér):	138.000,-	Ft/hó;
•	 2.	bérosztályban	(villamosenergia-ipari	garantált	bérminimum):	180.500,-	Ft/hó;
•	 3.	bérosztályban:	188.100,-	Ft/hó;	
•	 4.	bérosztályban:	228.500,-	Ft/hó.	

6. A megállapodó felek vállalják, hogy a társaságcsoport illetve a helyi szintű megállapodásban rögzítik 
az infláció kezelésének módját.

7. Felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodás részét képezi a Villamosenergia-ipari Kollektív 
Szerződésnek (VKSZ), szövege teljes terjedelmében bekerül a VKSZ 2. sz. mellékletébe „1. 2018. évi 
megállapodás” – ha annak feltételei megteremtődnek – együttesen kérik annak kiterjesztését.

8. Jelen megállapodás akkor lép hatályba, ha a megállapodást kötők illetékes fórumai jóváhagyják.

Budapest, 2017. december 18.

dr. Janka Mária s. k. dr. Szilágyi József s. k. Rabi Ferenc s. k.

VTMSZ EVDSZ BDSZ
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Villamosenergia-ipari Bér- és Szociális Megállapodás 
a 2019. évre 

Jelen megállapodás a villamosenergia-ipari Alágazati Párbeszéd Bizottságban folytatott szociális párbeszéd 
eredményeként, a Villamosenergia-ipari Társaságok Munkaadói Szövetsége, valamint az Egyesült 
Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége, és a Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete 
(továbbiakban: Felek) között jött létre.

A Versenyszféra és a Kormány állandó Konzultációs Fórumának (VKF) keretében egyes szociális partnerek között 
létrejött országos megállapodásban megfogalmazottakat figyelembe véve, Felek az alábbiakban állapodnak meg: 
1. A Megállapodást kötő Felek kiemelt fontosságúnak tartják, hogy a szociális partnerek a bértárgyalások során 

a munkahelyek és a munkabéke megőrzését tekintsék elsődlegesnek úgy, hogy a foglalkoztatás biztonságát 
és a szakmai színvonal növekedését kezeljék kiemelten. 

2. A felek azt ajánlják a társaságcsoport-, és munkahelyi szintű szociális partnereknek, hogy a 2019. évi bér- 
és szociális megállapodások megkötése és végrehajtása során vegyék figyelembe a 2019. év második felétől 
bekövetkező járulékcsökkentésből fakadó költségmegtakarítást, a várható infláció mértékét, 
a villamosenergia-iparban bekövetkező gazdasági változások hatásait és a munkaerő-piaci helyzetet. 

3. Ezek alapján Felek azt ajánlják a társaságcsoport- és munkahelyi szintű kollektív bértárgyalásokat folytató 
szociális partnereknek, hogy 2019-ben – figyelemmel a vállalkozások verseny-, jövedelemtermelő és 
költségviselő képességére, valamint a munkavállalók helyzetének javítására – 8%-os keresetnövelésre 
vonatkozó megállapodás elérésére törekedjenek.

4. A Megállapodásban részt vevő Felek azt is ajánlják a társaságcsoport- és a munkahelyi szintű szociális 
partnereknek, hogy a 2019. évi bér- és szociális megállapodások megkötése és végrehajtása során 
tárgyaljanak a béren kívüli juttatások szabályai változásának hatásáról. Javasolják, hogy az egy főre jutó jóléti 
szociális költségmutató – villamosenergia-vételezési kedvezmény, valamint a munkáltató által törvény 
alapján kötelezően nyújtott juttatások költsége nélkül – számított reálértéke megőrződjön. 
A társaságcsoport-, illetve a helyi szintű megállapodásban ezen költség bérbe való konvertálásáról a szociális 
partnerek megállapodhatnak.

5. Az ÁBTR egyes bérosztályaiban az 2019. január 1-től alkalmazandó ágazati bérminimum értékek az alábbiak:
1. bérosztályban   149.000 Ft/hó;
(villamosenergia-ipari minimálbér) 
2. bérosztályban   196.200 Ft/hó;
(villamosenergia-ipari garantált bérminimum)
3. bérosztályban    203.100 Ft/hó;
4. bérosztályban    247.000 Ft/hó.

6. A megállapodó Felek vállalják, hogy a társaságcsoport-, illetve a helyi szintű megállapodásban rögzítik 
az infláció kezelésének módját.

7. Felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodás részét képezi a Villamosenergia-ipari Kollektív 
Szerződésnek (VKSZ), tartalma teljes terjedelmében bekerül a VKSZ 2. sz. mellékletébe és együttesen kérik a 
megállapodás kiterjesztését.

8. Jelen megállapodás akkor lép hatályba, ha a megállapodást kötők, illetékes fórumai jóváhagyják.

Budapest, 2019. február 13.

VTMSZ EVDSZ BDSZ
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3. SZ. MELLÉKLET

MEGÁLLAPODÁS 
A VILLAMOSENERGIA-IPARI ÁGAZATI BÉRTARIFA RENDSZERRŐL

1. Villamosenergia-ipari Ágazati Bértarifa Rendszer (ÁBTR)

 1.1. Az ÁBTR céljai:
– Adjon egységes szabályokat, irányelveket és számszerűsített, kiegyensúlyozott kereteket a társasági 

munkakörök  ágazati szintű értékeléséhez, azok bérosztályokba (besorolási kategóriákba) sorolásához, illetve 
a bérosztályokhoz rendelt ágazati bérek meghatározásához, és ezzel támogassa az iparágban folytatott szociális 
és bértárgyalásokat.

– Bértételei minimális (garantált) alapbért jelentve járuljanak hozzá a munkavállalók szociális biztonsága 
erősítéséhez és a tisztességes piaci verseny elősegítéséhez a villamosenergia-iparban.

 1.2. Az ÁBTR elemei:
– ágazati munkakör-értékelési rendszer
– ágazati bérosztályok
– ágazati bérminimumok

1.2.1. Ágazati munkakör-értékelési rendszer
 Az ÁBTR munkakör-értékelési rendszere 3 követelménycsoport és arányaik, valamint 

a követelménycsoportokon belüli követelményszintek és azok pontértékei meghatározásán és értelmezésén 
alapul.
1.2.1.1. Követelménycsoportok és azok pontarányai
 Az ÁBTR a munkakörök 3 követelménycsoport szerinti értékelését igényli, mely 

követelménycsoportok és azok tartalma a következő:
a) Tudás
 Tartalma: a munka tudásigénye, amelyet az azt általában biztosító, elsősorban szakirányú 

végzettségi, képzettségi szinttel jellemzünk.
b) Munka bonyolultsága
 Tartalma: a feladatok összetettségének szintje, gyakorlati tudásalkalmazás elvárásának 

komplexitása, az adott munkakör ellátásához szükséges tapasztalat, felügyelet és 
önállóság szintje, koordinációs, kommunikációs feladatok szintje. 

c) Döntéshozatal, hatáskör
 Tartalma: felelősségi elvárások szintje, vállalati eredményre való ráhatás szintje.
 A 3 követelménycsoport pontarányait, és – az ÁBTR 60 pontban meghatározott pontozási 

terjedelmét figyelembe véve – maximálisan elérhető pontszámait az alábbi táblázat 
tartalmazza:

Követelménycsoport Arány Max. pontszám

Tudás 30% 18

Munka bonyolultsága 40% 24

Döntéshozatal, hatáskör 30% 18

Összesen 100% 60
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1.2.1.2. Követelményszintek és azok pontértékei
 A létező, egymástól érdemben különböző munkakörök az egyes követelménycsoportokat 

illetően  eltérő mértékű követelményeket támasztanak a munkakörök betöltője felé. Az ÁBTR 
a  különböző munkakörök eltérő követelmény-jellemzőinek csoportosításához mindhárom 
követelménycsoportban 4 követelményszintet határoz meg. 

 A követelményszintek elnevezéseit és pontértékeit a következő táblázat mutatja:

Követelménycsoport Követelményszint Pont

Tudás 

felsőfokú 18

akkreditált * 15

középfokú 12

egyéb 9

Munka bonyolultsága

magas 24

speciális 20

normál 16

egyszerű 12

Döntéshozatal, hatáskör

magas 18

speciális 15

normál 12

korlátozott 9

* Az „akkreditált” követelményszint a középfokú és felsőfokú iskolai végzettség közötti – jelentősebb erőfeszítéssel 
megszerezhető – képzettségi szintet jelent.

 A követelményszintek értelmezését, irányelv jellegű meghatározását jelen Megállapodás melléklete 
tartalmazza.

1.2.2. Ágazati bérosztályok
 Az ágazati bérosztályok a munkaköröknek – az ágazati munkakör-értékelés eredményeként kapott 

pontértékek alapján – egymáshoz közelálló értékű nagyobb egységeit jelentik.
 Az ÁBTR bérosztályainak kialakítása a munkakör-értékelési rendszer pontozási tartományának (minimum 

30 pont, maximum 60 pont) intervallumokra való felosztásával történik az alábbiak szerint:

Bérosztály
Pontérték tartomány

alsó határ felső határ

1. bérosztály 30 34

2. bérosztály 35 44

3. bérosztály 45 54

4. bérosztály 55 60

1.2.3. Ágazati bérminimumok
 Az ágazati bérminimumok az adott bérosztályban alkalmazható legkisebb (garantált) alapbért jelentik a heti 

40 órás foglalkoztatású (teljes munkaidős) munkavállalók körében.
 Az 1. bérosztály bérminimuma egyúttal a villamosenergia-ipari minimálbért is jelenti.
 A bérosztályonkénti ágazati bérminimumokat a VKSZ 1. sz. Melléklete tartalmazza, mely értékeket Felek 

évente felülvizsgálják és megállapodás esetén módosítják. 

 1.3. Az ÁBTR működése
1.3.1. A munkakörök értékelése, bérosztályokba sorolása
 A helyi (értsd: társasági, társaságcsoporti) munkaköröket az ÁBTR bevezetését megelőzően, továbbá azt 

követően új munkakör megjelenése, vagy egy munkakör tartalmának érdemi megváltozása esetén értékelni 
(újraértékelni) szükséges.

 Az értékelés végrehajtása munkáltatói feladat és felelősség, amelynek során biztosítani kell a helyi 
szakszervezet Mt., vagy helyi KSZ által meghatározott jogosultságait. 

 Az értékelés eredményeként a munkakörre meghatározott pontérték alapján valamennyi helyi munkakört be 
kell sorolni valamely ágazati bérosztályba az 1.2.2. pontban foglaltak figyelembevételével.
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1.3.2. Az ágazati bérminimumok alkalmazása
 Az 1.2.3. pont szerint meghatározott ágazati bérminimumok gyakorlatban való érvényesülését  

– az 1. sz. Mellékletben meghatározott határnappal – biztosítani kell.
 Ezen általános szabály az alábbi kivételes szabályok figyelembevételével alkalmazandó:

a) Részmunkaidős foglalkoztatottakra a munkaidővel arányosan csökkentett bérminimumok 
alkalmazandók.

b) A gyakornokok bérminimuma az általuk ellátott munkakörhöz tartozó ágazati bérminimum 80%-a, 
de legalább az országos minimálbér, illetve az országos garantált bérminimum.

c) Azokra a munkavállalókra, akik a munkakörükhöz előírt valamely objektív feltételnek nem felelnek 
meg, a munkakörükhöz tartozó ágazati bérminimum 90%-a alkalmazandó, de legalább az országos 
minimálbér, illetve az országos garantált bérminimum.

d) Az ágazati bérminimumoknak az 1. sz. Mellékletben meghatározott hatálybalépési idejét a helyi 
szociális partnerek által kötött helyi megállapodás a tárgyéven belül másképp is megállapíthatja 
a mindenkori minimálbér és bérminimum sérelme nélkül.

e) Az ágazati bérminimumok a csődeljárás és felszámolási eljárás alatt lévő társaságokra nem 
vonatkoznak, rájuk az országos minimálbér, illetve az országos garantált bérminimum vonatkoznak.

2. Hatálybaléptető rendelkezések

 2.1. Jelen megállapodás 2013. január 1-jén lép hatályba, rendelkezései első ízben a 2013. évi bértárgyalások során 
meghatározott ágazati bérminimumokra alkalmazandók. 

MELLÉKLET: Követelményszintek értelmezése

Melléklet a Megállapodás a Villamosenergia-ipari Ágazati Bértarifa Rendszerről (VKSZ 3. sz. Melléklete)  
c. dokumentumhoz

KÖVETELMÉNYSZINTEK ÉRTELMEZÉSE

A) TUDÁS Követelménycsoport

1. szint FELSŐFOKÚ

A munkakörhöz szükséges felsőfokú iskolai (egyetemi és főiskolai), befejezett végzettség, ami magában foglalhatja 
a  szakmai elvárások teljesítését (szakirányú végzettség), és – irányítói jellegű munkakörökben – a vezetői 
képzettséget biztosító tudás elsajátítását. Továbbá ideértendő a munkakör betöltéséhez elengedhetetlenül 
szükséges kiegészítő, eseti vagy rendszeres szakmai továbbképzések, minősítések, szakmai vagy vezetői vizsgák 
követelménye is.

2. szint AKKREDITÁLT

A munkakörhöz szükséges, a középfokú iskolai végzettségnél magasabb szintű iskolai vagy tanfolyami befejezett 
végzettség (pl. technikusi, vagy mestervizsga, mérlegképes könyvelő) beleértve a szükséges kiegészítő, eseti vagy 
rendszeres szakmai (pl. pályaalkalmassági, gépkezelői), vagy – irányítói jellegű munkakörökben – vezetői vizsgák, 
minősítések követelményét is.

3. szint KÖZÉPFOKÚ

A munkakörhöz szükséges, középfokú iskolai (szakmunkás, szakközép, gimnázium), befejezett végzettség, amelyhez 
semmilyen további végzettségi, szakképzettségi követelmény nem kapcsolódik, így az esetleges irányítási feladatok 
sem haladják meg a középfokú tudás- és intelligenciaszinttel elvégezhető mértéket.
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4. szint EGYÉB

A munkakör betöltéséhez nincs végzettségi, szakképzettségi követelmény, azaz alapvető tudás- és 
intelligenciaszinttel, tehát 8 általánossal betölthető a munkakör, valószínűsíthetően betanulási idő után.

B) MUNKA BONYOLULTSÁGA követelménycsoport

1. szint MAGAS

A munkakör betöltése során általában erősen komplex feladatokat kell megoldani.
Ennek jellemzői lehetnek: a munkakör jelentős szakmai és – irányítói jellegű munkakörökben – vezetői kihívást 
jelent, azaz a tanult tudást általában széleskörűen kell alkalmazni, a munkakör több irányban megosztott figyelmet 
igényel (pl. sok információ, emberek és tárgyak egyidejű kezelése, vagy veszélyességi tényezők miatt), illetve 
a  feladatmegoldás nagyon gyakran (általában) vagy ritkán, de nagy változékonysággal nem rutinjellegű  
(fejlesztői/adaptációs), a munkakör ellátásához általában hosszú (több év) tapasztalat szükséges.
A munkakörben a munkavégzés önállósága nagy, a munkakör feletti felügyelet nagy szakmai – estlegesen döntési – 
szabadságot, függetlenséget biztosít a munkavégzés módszereinek, eszközeinek, eljárásainak megválasztásában.
A munkakörben a koordinációs feladatok szakmai, vagy – ilyen jellegű munkakörökben – irányítási jellegűek és 
együttműködést építők, támogatók. A kommunikációs feladatok kiterjednek a beszámolási, szakmai prezentációs 
(oktatási, fejlesztői), valamint a kapcsolattartási, kapcsolatépítési és esetlegesen irányítási jellegű kommunikációra 
is. A kommunikáció terén lehetséges elvárás a speciális kommunikációs módszerek és eszközök magas szintű 
alkalmazása (pl. moderáció, prezentáció, coaching). 

2. szint SPECIÁLIS

A munkakör betöltése során területre, időszakra (stb.) jellemző korlátozással, de erősen komplex feladatokat kell 
megoldani. Ennek jellemzői lehetnek: a munkakör bizonyos határok között jelentős szakmai és – irányítói jellegű 
munkakörökben – vezetői kihívást jelent, azaz a tanult tudást jelentős részben széleskörűen kell alkalmazni, 
a munkakör több irányban megosztott figyelmet igényel (pl. sok információ, emberek és tárgyak egyidejű kezelése, 
vagy veszélyességi tényezők miatt), illetve a feladatmegoldás esetenként nagy változékonysággal nem rutinjellegű 
(fejlesztői/adaptációs), a munkakör ellátásához általában jelentős (2–3 év) tapasztalat szükséges.
A munkakörben a munkavégzés önállósága jelentős elsősorban a specifikus területre vagy időszakra jellemzően, 
a  munkakör feletti felügyelet e tekintetben biztosít szakmai, esetlegesen döntési szabadságot, függetlenséget 
a munkavégzés módszereinek, eszközeinek, eljárásainak megválasztásában.
A munkakörben a koordinációs feladatok szakmai, vagy – ilyen jellegű munkakörökben – irányítási jellegűek és 
együttműködést építők, támogatók. A kommunikációs feladatok kiterjednek a beszámolási, szakmai prezentációs 
(oktatási, fejlesztői), valamint a kapcsolattartási, kapcsolatépítési és esetlegesen irányítási jellegű kommunikációra 
is. A kommunikáció terén lehetséges elvárás a speciális kommunikációs módszerek és eszközök magas szintű 
alkalmazása (pl. moderáció, prezentáció, coaching). 

3. szint NORMÁL

A munkakör betöltése során általános komplexitású feladatokat kell megoldani. Ennek jellemzői lehetnek: 
a  munkakör általános szakmai – és irányító jellegű munkakörökben – vezetői kihívást jelent, azaz a tanult tudás 
alkalmazása nem haladja meg az általánosan elvárható szintet, nem igényel széleskörűséget, azaz speciális tudás 
alkalmazása már nem követelmény, a munkakör általánosan megosztott figyelmet igényel (pl. korlátozott és már 
megszűrt információmennyiség, emberek és tárgyak megosztott kezelése miatt, egyszerű környezeti feltételek 
fennállása mellett), illetve a feladatmegoldás jellemzően rutinjellegű, a munkakör ellátásához általában rövid  
(1/2 – 1 év) tapasztalat szükséges.
A munkakörben a munkavégzés önállósága általános, nem kiemelt jellemző, a munkakör feletti felügyelet 
általános  szakmai – irányítói jellegű munkakörökben szűk körű döntési – szabadságot, függetlenséget biztosít 
a munkavégzés módszereinek, eszközeinek, eljárásainak megválasztásában. 
A munkakörben a koordinációs feladatok egyszerűek, szakmai – vagy irányítói jellegű munkakörökben irányítási – 
jellegűek, együttműködést fenntartók. A kommunikációs feladatok kiterjednek mind a beszámolási, valamint 



4962	 H I V ATA L O S 	 É R T E S Í T Ő 	 • 	 2019.	évi	50.	szám	

a  kapcsolattartási, egyszerű kapcsolatépítési jellegű kommunikációra. A kommunikáció terén jellemzően nem 
elvárás a speciális kommunikációs módszerek és eszközök alkalmazása.

4. szint EGYSZERŰ

A munkakör betöltése során egyszerű feladatokat kell megoldani. Ennek jellemzői lehetnek: a munkakör egyszerű 
szakmai és – irányítói jellegű munkakörökben – vezetői kihívást jelent, azaz a tanult tudás alkalmazása nem haladja 
meg az általánosan elvárható szintet, speciális tudásigény nincs, a munkakör egyszerű figyelmet igényel (pl. erősen 
korlátozott és már megszűrt információmennyiség, egyszerű környezeti feltételek fennállása mellett), illetve 
a feladatmegoldás erősen rutinjellegű. A munkakör ellátása tapasztalatot általában nem igényel.
A munkakörben a munkavégzés önállósága nem jellemző, a munkakör feletti felügyelet szűk körű szabadságot, 
függetlenséget biztosít a munkavégzés megszervezésében.
A munkakörben a koordinációs feladatok egyszerűek és együttműködést fenntartók, biztosítók. A kommunikációs 
feladatok általában beszámolási, valamint kapcsolattartási, kapcsolatépítési jellegű feladatok. A kommunikáció 
terén általában nem elvárás speciális kommunikációs módszerek, eszközök alkalmazása.

C) DÖNTÉSHOZATAL, HATÁSKÖR követelménycsoport

1. szint MAGAS

A munkaköri teljesítmény jelentősmértékben meghatározza és/vagy befolyásolja a vállalat eredményét, 
a  munkaköri jó vagy rossz teljesítmény a vállalat egészét vagy releváns részét (területét, erőforrásait) érinti. 
A  munkakörben elvárás a hatáskörrel összhangban lévő magas szintű felelősségvállalás, magas szintű anyagi és 
erkölcsi jogkövetkezményekkel.

2. szint SPECIÁLIS

A munkakör teljesítménye területre, időszakra (stb.) jellemző korlátozással, de jelentős mértékben meghatározza  
és/vagy befolyásolja a vállalat eredményét, a munkaköri jó vagy rossz teljesítmény a vállalat releváns részét 
(területét, erőforrásait) érinti. A munkakörben elvárás a specifikus felelősségvállalás, szabályzatokban rögzített 
fokozott mértékű anyagi és erkölcsi jogkövetkezményekkel.

3. szint NORMÁL

A munkakör teljesítménye általános mértékben meghatározza és/vagy befolyásolja a vállalat eredményét, 
a  munkaköri jó vagy rossz teljesítmény a vállalat bizonyos korlátozott részét (nem releváns mértékű területét, 
erőforrásait) érinti. A munkakörben elvárás az általános szintű felelősségvállalás, egyszerű szabályzatokban rögzített 
általános anyagi és erkölcsi jogkövetkezményekkel.

4. szint KORLÁTOZOTT

A munkakör teljesítménye korlátozott mértékben befolyásolja a vállalat eredményét, a munkaköri jó vagy rossz 
teljesítmény a vállalat bizonyos korlátozott részét (nem releváns mértékű területét, erőforrásait) érinti. 
A  munkakörben elvárás a minimálisan elvárható szintű felelősségvállalás, alapvető anyagi és erkölcsi 
jogkövetkezményekkel.
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A Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkárságának pályázati felhívása  
a 2020. évi Lampl Hugó Emlékplakett elnyerésének kezdeményezésére

A belügyminiszter által alapított és adományozott elismerésekről szóló 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet 
(a  továbbiakban: Rendelet) 26/B. § (1) bekezdése alapján Lampl Hugó Emlékplakett adományozható a tervezési, 
kivitelezési, technológiai, tájesztétikai és környezetvédelmi szempontból kimagasló, gazdaságosan megvalósított, 
továbbá gazdaságosan üzemeltethető vízilétesítmény (a továbbiakban: létesítmény) tervezéséért, kivitelezéséért 
felelős természetes személynek, a létesítmény megvalósításában való meghatározó közreműködéséért, valamint az 
eredményesség érdekében kifejtett munkája elismerésére. 

Az emlékplakettet évenként egy, a pályázat benyújtásának évében vagy az azt megelőző három évben 
Magyarországon üzembe helyezett létesítmény tervezéséért, valamint egy, a létesítmény kivitelezéséért felelős 
természetes személy nyerheti el.

Az emlékplakett elnyerésére a létesítmény tervezéséért és a kivitelezéséért felelős természetes személy együttesen 
nyújthat be pályázatot. A pályázat többször is benyújtható. Emlékplakett ugyanazon létesítmény tervezéséért, 
kivitelezéséért egy alkalommal nyerhető el.

A szakmai kuratórium a beérkezett pályázatokat az általános tartalmi és formai követelmények teljesülését 
követően, helyszíni bejárás és konzultáció alapján értékeli, valamint a Rendelet 30. mellékletében található bírálati 
lap szempontjai alapján minősíti. A döntést az elismerés adományozásáról a szakmai kuratórium felterjesztése 
alapján a belügyminiszter hozza. 

A pályázat általános tartalmi és formai követelményei:
– A pályázat benyújtójának természetes személyazonosító adatai (neve, születési helye, születési ideje, anyja 

neve). 
– A létesítmény megnevezése, címe.
– A létesítmény tervezéséért felelős mérnök neve.
– A létesítmény kivitelezéséért felelős mérnök neve.
– Műszaki leírás. A kiviteli terv műszaki leírásának rövidített változata legfeljebb 15 oldal terjedelemben.
– Átnézeti helyszínrajz, amely bemutatja a létesítmény földrajzi helyét és a más létesítményekhez való 

kapcsolatát.
– Részletes helyszínrajz, a létesítmény jellemző méreteinek feltüntetésével.
– Technológiai folyamatábra (működési hossz-szelvény) – ha a mű bemutatásához szükséges –, amely 

tartalmazza a létesítmény fő méreteit és az egyes részek egymáshoz való csatlakozását, továbbá a lényeges 
technológiai adatokat.

– A pályázó által szükségesnek ítélt részlettervek az építményekről és építményrészletekről.
– Gazdasági értékelés, amely tartalmazza a fajlagos anyag-, energia- és egyéb költségmutatókat, továbbá 

összehasonlítást más hasonló célú, már működő berendezésekkel.
– Annak indokolása és bemutatása, hogy az adott terv, illetve a kivitelezés miben tekinthető az átlagtól eltérő 

műszaki megoldásnak.  
– Kiegészítő dokumentumok a pályázat értékelésének elősegítésére: fényképek, az üzem működésének 

eredményeit igazoló dokumentumok, szakvélemények stb.
– A dokumentáció mérete: A/4 vagy ennek többszöröse, A/4 méretre hajtogatva.
– A pályázat nyelve magyar, és a pályázónak minden oldalt, illetve mindegyik dokumentumrészt aláírásával kell 

ellátnia.

Évente legfeljebb egy Lampl Hugó Emlékplakett elnyerésére kerülhet sor, amely elismerés átadására jelen pályázat 
esetében a Víz Világnapján – 2020. március 22-én – kerül sor.   

A nyertes pályázat elismerése során egy, a tervezésért és egy, a kivitelezésért felelős természetes személy 
emlékplakettet és adományozást igazoló oklevelet kap. A létesítményen az emlékplakett adományozását igazoló 
emléktábla kerül elhelyezésre.



4964	 H I V ATA L O S 	 É R T E S Í T Ő 	 • 	 2019.	évi	50.	szám	

A pályázat benyújtásának, illetve postai feladásának a határideje:
2019. december 16.

A pályázatot a Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkárság postacímére 
(1051 Budapest, József Attila u. 2–4., 1903 Budapest, Pf. 314) szíveskedjenek eljuttatni. 

További felvilágosítást nyújt: Csehné Beszterczán Judit (tel.: 999-4306; e-mail: j udit.besz tercz an @ b m.g ov.h u)

  Dr. Hoffmann Imre s. k.,
  BM közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkár

A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye  
elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára 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, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámát teszi közzé:
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682991H
686819L
693277K
694178R
694718F
699454I
706180K
747160N
756108G
764399N
764517N
767912P
770193I
776456R
782121G
790319G
790535R
794366P
806744R
810717R
847736P
851454A
853942I
855451P
864354M
873426H
875310J
881874M
887977M
893573K
898726I
908005M
915919R
928482I
929171M
936813M
947960G
955167E
959111A
964107M
966091N
628714L
861018K
000047P
003969M
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008095R
009973I
012448K
013777R
016623S
020058S
020312N
020322M
029455P
033591P
033724N
072322J
073672R
081408E
093399R
101146R
101822E
106026G
124704S
127207I
127731M
129112P
134856H
149352M
154294S
164458S
164842E
166332P
169362F
172237S
174278G
182387S
192357R
195419H
207076R
208626P
209409H
218535R
222947M
233103L
235272F
235733H
244041I
249506P
254067P
254516C
256835R
258054P
258582E
258685J
265388I
266128R
270587N
272526J

273344S
273387L
282528H
307032K
313124H
313754P
326581N
330828M
334968E
337310A
342865N
352352L
361579R
366314K
367093S
367306M
373491P
377202S
378118S
382359J
386046R
391030L
395101M
395504N
400768H
400859N
406579J
413827P
419145E
419285N
419599P
422826R
427143R
428464R
430512S
430753N
432330L
437581I
438745C
444278F
447697R
450607P
456104J
458233P
469224R
478011K
490741L
499795E
501809F
518237S
523504P
529648G
532104M
533311G

540076S
543727P
548239N
553084I
555079F
555193R
560033C
561247R
561422R
565953R
569242K
571910P
575604L
587040L
587908P
593230A
594337P
595393P
602892G
603366S
609085R
621534G
632006R
633868H
634077R
634136N
634956G
637352S
638761P
638887P
640903J
643438K
654653J
658168E
659333N
662360P
662846J
663674I
664258D
668740I
671000S
672586N
677312L
678037L
683624I
684082H
689049M
691826L
692240F
692875N
693231K
696995N
700344I
700355R

700427I
705316P
712940K
715259G
719623E
728825E
735438N
738544M
742444L
743964P
745681M
746662S
753559I
754902R
756699J
756738C
759742J
762098I
765957D
769624N
771477E
772707G
772910J
773544A
775905L
779824H
782138S
788377K
793826M
798194M
801935R
805625I
812689C
813396H
815063L
816202L
817401B
822219R
822433K
840480S
842382N
842920P
853828N
863215M
864876R
872013N
875298P
875688P
877025R
878783F
879938I
883014H
884640B
885265N

885451P
894088S
895257M
922358M
930731I
933843R
937427M
938257B
941195R
942339M
946223R
946840J
949017D
954496N
966648K
969506P
977549N
977579L
981546K
981571F
982493L
983074K
989705K
995673D
995674P
997960L
002044R
006240R
009598N
013285I
018704G
021065F
024051F
027873I
032815R
033532J
034605P
055205S
058026L
060719H
065782N
066248G
067111C
079983H
082499K
097700A
125651S
136086N
152297K
153195S
153320S
153503S
163671S
163980J
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170512R
172001D
173114M
176065M
178518H
182374I
186929D
188600S
190323M
193800R
240608C
244417M
252513C
254313P
264882A
266542L
277549N
279113K
284403L
290381M
298689P
312747L
315832K
316677S
325271J
334858F
344732I
375849N
376448P
386184R
388565S
393309K
396413S
411081F
413689F
414583S
429770R
440630P
446682R
447883D
448491E

460198G
460934P
464060N
466203A
471343D
476507L
477860R
489507S
499981N
501002S
513599G
514625P
519315E
527321S
541468D
547009S
568007M
579743H
590503J
592837H
594701F
602100S
607670N
634022L
642022J
648962S
657745H
658623M
671861G
684192M
686279M
694154A
716266M
716321S
720907J
723476H
728121H
732963P
733000J
737563S
743150P

760663H
788181M
788508N
790085N
799074P
800891J
807541H
819358B
835097K
840964F
845808E
846982I
847619R
853898K
856175D
856242P
858491P
871275M
885232G
894079R
894900D
904367C
916004R
916084S
917134H
920253R
920478R
922685K
924021P
930421M
944644K
945673F
954639R
958626R
970766N
976563P
985157P
987049K
997862I
348333I
006044M

015800F
018232E
019260M
025681H
033832E
087121I
094013N
105726D
138709L
155153J
167051H
167968F
174285M
186448P
187448R
216922L
231204I
244938L
246923N
256021I
271924H
276548H
284844F
288090S
301690P
317035L
333710S
363202I
363999I
366516R
380239S
381881G
392459E
403121M
410766M
414176M
418745F
419760K
435828H
438603I
468962K

472648N
476641L
492283S
494699L
509459H
516554H
523182N
560358N
570234S
588975M
591008R
635707R
671542H
693511R
727225J
730336P
743767M
743778J
774442M
778150P
786383M
791326M
840836N
847930G
854654P
869147M
871242P
873829L
887260G
900702R
901047L
925988R
927956P
929150S
931791H
951826N
986146N
987613L
997415N
997667L

Budapest, 2019. szeptember 11.
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A Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye  
a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

A Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság a  felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet 4.  § 
(3) bekezdése alapján a felszámolók névjegyzékére vonatkozó következő változásokat teszi közzé:

 1. ABACUS-AUDIT Könyvvizsgáló, Felszámoló és Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 
01-09-696975, székhely: 1071 Budapest, Dózsa György út 66. 3. em. 19., névjegyzéki sorszám: 57.)

A felszámolók névjegyzékéből törölve:

A felszámoló fióktelepe:
8200 Veszprém, Aulich Lajos utca 21. H. ép. fszt. 3.

A felszámolók névjegyzékébe bejegyezve:

A felszámoló fióktelepei:
9545 Jánosháza, Szent István utca 31.
8174 Balatonkenese, Mókus utca 1.

A változásbejegyzés időpontja:
2019. június 3.

 2. Absolut Reorg Zártkörűen Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 01-10-047615, székhely: 1074 Budapest, 
Dohány utca 14., névjegyzéki sorszám: 62.)

A felszámolók névjegyzékéből törölve:

Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettséggel rendelkező (kötelezően foglalkoztatott):
Noll Eszter Johanna
Lakcím: 1067 Budapest, Podmaniczky u. 33. 4. em. 6.
Anyja neve: Maráczy Margit
Születési hely és idő: Pécs, 1981. március 13.
Kötelező továbbképzési kötelezettség teljesítéséről szóló tanúsítvány száma: 184/2018.FVF
Foglalkoztatási jogviszony: megbízási jogviszony
Elektronikus levelezési cím: n oll . eszter @ abs olutre org . hu

Közgazdász (kötelezően foglalkoztatott):
Lannert Bence
Lakcím: 1204 Budapest, Ábrahám Géza u. 80.
Anyja neve: Potári Diána Márta
Születési hely, idő: Budapest, 1986. július 19.
Foglalkoztatási jogviszony: megbízási jogviszony

Jogász (kötelezően foglalkoztatott):
dr. Ollári Zoltán
Lakcím: 1035 Budapest, Szél u. 21. 9. em. 49. ajtó
Anyja neve: Kriván Mária
Születési hely, idő: Budapest, 1967. március 17.
Foglalkoztatási jogviszony: munkaviszony
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Jogász (kötelezően foglalkoztatott):
dr. Zombori Zoltán
Lakcím: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 3. A lph. 5. em. 3. ajtó
Anyja neve: Kriván Mária
Születési hely, idő: Budapest, 1967. március 17.
Foglalkoztatási jogviszony: munkaviszony

A felszámolók névjegyzékébe bejegyezve:

Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettséggel rendelkező (kötelezően foglalkoztatott):
Kun József László
Lakcím: 1117 Budapest, Kőrösy József utca 15. fszt. 4.
Anyja neve: Mosonyi Kornélia
Születési hely és idő: Szekszárd, 1971. augusztus 31.
Kötelező továbbképzési kötelezettség teljesítéséről szóló tanúsítvány száma: 143/2018.FVF
Foglalkoztatási jogviszony: megbízási jogviszony
Elektronikus levelezési cím: ku n . jozsef @ gma il . com

Jogász (kötelezően foglalkoztatott):
dr. Czinege Krisztina Lilla
Lakcím: 2800 Tatabánya, Gál István lakótelep 104. 3. em. 8. ajtó
Anyja neve: dr. Simon Tünde
Születési hely, idő: Budapest, 1988. április 25.
Foglalkoztatási jogviszony: munkaviszony

A változásbejegyzés időpontja:
2019. június 11.

 3. Absolut Reorg Zártkörűen Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 01-10-047615, székhely: 1074 Budapest, 
Dohány utca 14., névjegyzéki sorszám: 62.)

A felszámolók névjegyzékéből törölve:

A felszámoló fióktelepe:
8800 Nagykanizsa, Zemplén Győző utca 7. B ép.

A felszámolók névjegyzékébe bejegyezve:

A felszámoló fióktelepe:
8800 Nagykanizsa, Zemplén Győző utca 9/A. 10. em. 64.

A változásbejegyzés időpontja:
2019. június 27.
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 4. AGRO-ALBA Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 01-10-046981, székhely: 
1055 Budapest, Falk Miksa utca 4. 4. em. 1b., névjegyzéki sorszám: 95.)

A felszámolók névjegyzékéből törölve:

Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettséggel rendelkező (kötelezően foglalkoztatott):
dr. Vékás Szilvia
Lakcím: 1039 Budapest, Zsirai Miklós u. 12. 8/24.
Anyja neve: Tarján Marianna
Születési hely és idő: Budapest, 1989. április 13.
Kötelező továbbképzési kötelezettség teljesítéséről szóló tanúsítvány száma: 292/2018.FVF
Foglalkoztatási jogviszony: munkaviszony
Elektronikus levelezési cím: szilvia vek as @ agro-alba . h u

Jogász (kötelezően foglalkoztatott):
dr. Bornemissza Lajos
Lakcím: 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 12/1.
Anyja neve: Cséke Éva
Születési hely és idő: Mátészalka, 1952. szeptember 20.
Foglalkoztatási jogviszony: megbízás

Könyvvizsgáló (kötelezően foglalkoztatott):
Bihari Ágnes
Lakcím: 1163 Budapest, Enikő u. 1. IV/9.
Anyja neve: Kovács Etelka
Születési hely és idő: Kunhegyes, 1965. augusztus 13.
Foglalkoztatási jogviszony: megbízás

Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettséggel rendelkező (többletfoglalkoztatott):
Gellén István
Lakcím: 1165 Budapest, Natasa u. 7. 1/1.
Anyja neve: Kiss Piroska
Születési hely és idő: Berettyóújfalu, 1968. április 27.
Kötelező továbbképzési kötelezettség teljesítéséről szóló tanúsítvány száma: 86/2018.FVF
Foglalkoztatási jogviszony: megbízás
Elektronikus levelezési cím: ge llen @ a g ro-alba . h u

A felszámolók névjegyzékébe bejegyezve:

Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettséggel rendelkező (kötelezően foglalkoztatott):
Gellén István
Lakcím: 1165 Budapest, Natasa u. 7. 1/1.
Anyja neve: Kiss Piroska
Születési hely és idő: Berettyóújfalu, 1968. április 27.
Kötelező továbbképzési kötelezettség teljesítéséről szóló tanúsítvány száma: 86/2018.FVF
Foglalkoztatási jogviszony: megbízás
Elektronikus levelezési cím: gell en @ agro-alba . h u
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Jogász (többletfoglalkoztatott):
dr. Bornemissza Lajos
Lakcím: 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 12/1.
Anyja neve: Cséke Éva
Születési hely és idő: Mátészalka, 1952. szeptember 20.
Foglalkoztatási jogviszony: megbízás

A változásbejegyzés időpontja:
2018. augusztus 12.

 5. ALLEGO Vagyonkezelő és Pénzügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 01-09-695300, 
székhely: 1054 Budapest, Hold utca 21. 2. em. 4., névjegyzéki sorszám: 129.)

A felszámolók névjegyzékéből törölve:

Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettséggel rendelkező (többletfoglalkoztatott):
Nagy László
Lakcím: 3528 Miskolc, Berzsenyi Dániel u. 137.
Anyja neve: Turcsányi Borbála
Születési hely és idő: Miskolc, 1968. augusztus 8.
Kötelező továbbképzési kötelezettség teljesítéséről szóló tanúsítvány száma: 177/2018.FVF
Elektronikus levelezési cím: nl0 80 8 @ fre email . hu
Foglalkoztatási jogviszony: megbízási jogviszony

A változásbejegyzés időpontja:
2019. június 26.

 6. ARIADNÉ VÁLSÁGKEZELŐ Tanácsadó és Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 
01-09-887338, székhely: 1092 Budapest, Ferenc körút 44. I. em. 2/A., névjegyzéki sorszám: 59.)

A felszámolók névjegyzékéből törölve:

Közgazdász (kötelezően foglalkoztatott):
Juhász Sándor Péter
Lakcím: 1102 Budapest, Liget u. 10. II/1.
Anyja neve: Nyitrai Erzsébet
Születési hely és idő: Budapest, 1980. január 29.
Foglalkoztatási jogviszony: megbízási jogviszony

A felszámolók névjegyzékébe bejegyezve:

Közgazdász (kötelezően foglalkoztatott):
Horváth Henriett
Lakcím: 7632 Pécs, Tildy Zoltán utca 35. VIII/25.
Anyja neve: Váczi Edit Márta
Születési hely és idő: Siklós, 1993. április 13.
Foglalkoztatási jogviszony: munkaviszony

A változásbejegyzés időpontja:
2019. június 21.
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 7. ARIADNÉ VÁLSÁGKEZELŐ Tanácsadó és Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 
01-09-887338, székhely: 1092 Budapest, Ferenc körút 44. I. em. 2/A, névjegyzéki sorszám: 59.)

A felszámolók névjegyzékébe bejegyezve:

Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettséggel rendelkező (többletfoglalkoztatott):
Pogacsics Milán
Lakcím: 8900 Zalaegerszeg, Batthyány Lajos u. 11.
Anyja neve: Bognár Judit
Születési hely és idő: Zalaegerszeg, 1983. január 9.
Kötelező továbbképzési kötelezettség teljesítéséről szóló tanúsítvány száma: 205/2018.FVF
Foglalkoztatási jogviszony: munkaviszony
Elektronikus levelezési cím: pogacsi cs . milan @ ari adneva lsagkezelo . h u

A változásbejegyzés időpontja:
2019. szeptember 5.

 8. ASSET INSOLVENCY Vagyonkezelő és Pénzügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 
01-09-910627, székhely: 1117 Budapest, Kőrösy József utca 15. fszt. 4., névjegyzéki sorszám: 110.)

A felszámolók névjegyzékébe bejegyezve:

A felszámoló fióktelepe:
9400 Sopron, Handler Nándor utca 7. ”A”. ép. III. em. 1.

A változásbejegyzés időpontja:
2019. július 31.

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

A felszámolók névjegyzékéből törölve:

A felszámoló közvetlen részesedéssel rendelkező tagjai:
Kincse Ferenc
Lakcím: 6500 Baja, Szeremlei utca 76.
Részesedés: 7%

Vida Ildikó
Lakcím: 6500 Baja, Tóth Kálmán utca 21.
Részesedés: 13%

Bódis Éva Andrea
Lakcím: 6500 Baja, Kodály Zoltán utca 3. 1. em. 4.
Részesedés: 80%
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Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettséggel rendelkező (többletfoglalkoztatott):
dr. Dienes Tamás Dezső
Lakcím: 1136 Budapest, Hegedűs Gyula u. 5. fszt. 5.
Anyja neve: Dudás Erzsébet
Születési hely és idő: Budapest, 1978. november 4.
Kötelező továbbképzési kötelezettség teljesítéséről szóló tanúsítvány száma: 50/2018.FVF
Foglalkoztatási jogviszony: munkaviszony
Elektronikus levelezési cím: dienes tamas @ aud itinfo . hu

A felszámolók névjegyzékébe bejegyezve:

A felszámoló közvetlen részesedéssel rendelkező tagjai:
Vida Ildikó
Lakcím: 6500 Baja, Tóth Kálmán utca 21.
Részesedés: 50%

Bódis Éva Andrea
Lakcím: 6500 Baja, Kodály Zoltán utca 3. 1. em. 4.
Részesedés: 50%

A változásbejegyzés időpontja:
2019. augusztus 21.

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

A felszámolók névjegyzékéből törölve:

Közgazdász (kötelezően foglalkoztatott):
Börönte Laura
Lakcím: 6077 Orgovány, Sallai Imre u. 33.
Anyja neve: Virágh Mária
Születési hely, idő: Kecskemét, 1990. január 4.
Foglalkoztatási jogviszony: munkaviszony

A felszámolók névjegyzékébe bejegyezve:

Közgazdász (kötelezően foglalkoztatott):
Huber Laura
Lakcím: 6077 Orgovány, Sallai Imre u. 33.
Anyja neve: Virágh Mária
Születési hely, idő: Kecskemét, 1990. január 4.
Foglalkoztatási jogviszony: munkaviszony

A változásbejegyzés időpontja:
2019. június 13.
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 11. AUDITINFO Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 01-09-266648, székhely: 1119 Budapest, 
Petzvál József utca 56., névjegyzéki sorszám: 80.)

A felszámolók névjegyzékéből törölve:

Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettséggel rendelkező (kötelezően foglalkoztatott):
dr. Dienes Tamás Dezső
Lakcím: 1136 Budapest, Hegedűs Gyula u. 5. fszt. 5.
Anyja neve: Dudás Erzsébet
Születési hely és idő: Budapest, 1978. november 4.
Kötelező továbbképzési kötelezettség teljesítéséről szóló tanúsítvány száma: 50/2018.FVF
Foglalkoztatási jogviszony: munkaviszony
Elektronikus levelezési cím: die nestam as @ audi tinfo . hu

A felszámolók névjegyzékébe bejegyezve:

Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettséggel rendelkező (kötelezően foglalkoztatott):
dr. Vékás Szilvia
Lakcím: 1039 Budapest, Zsirai M. u. 12. VIII/24.
Anyja neve: Tarján Marianna
Születési hely és idő: Budapest, 1989. április 13.
Kötelező továbbképzési kötelezettség teljesítéséről szóló tanúsítvány száma: 292/2018.FVF
Foglalkoztatási jogviszony: munkaviszony
Elektronikus levelezési cím: vekas szilvia @ audit info . hu

Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettséggel rendelkező (többletfoglalkoztatott):
dr. Dienes Tamás Dezső
Lakcím: 1136 Budapest, Hegedűs Gyula u. 5. fszt. 5.
Anyja neve: Dudás Erzsébet
Születési hely és idő: Budapest, 1978. november 4.
Kötelező továbbképzési kötelezettség teljesítéséről szóló tanúsítvány száma: 50/2018.FVF
Foglalkoztatási jogviszony: munkaviszony
Elektronikus levelezési cím: dienes tamas @ aud itinfo . hu

A változásbejegyzés időpontja:
2019. július 29.

 12. CÉG-CONTROLL Felszámoló, Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 
(cégjegyzékszám: 01-09-690835, székhely: 1053 Budapest, Fejér György utca 4. 1/3., névjegyzéki sorszám: 9.)

A felszámolók névjegyzékéből törölve:

Az elektronikus értékesítési rendszerben használt pénzforgalmi számlai adatai:
Pénzforgalmi számla száma: 16200120-18528790-00000000
Pénzintézet neve: Magnet Bank Zrt.
Székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 98.
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A felszámolók névjegyzékébe bejegyezve:

Az elektronikus értékesítési rendszerben használt pénzforgalmi számlai adatai:
Pénzforgalmi számla száma: 10102093-46601100-02005009
Pénzintézet neve: Budapest Bank Zrt.
Székhely: 1138 Budapest, Váci út 193.

A változásbejegyzés időpontja:
2019. július 29.

 13. CÉGPATIKA Pénzügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 01-09-923104, székhely: 
1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 1. VII. em. 705., névjegyzéki sorszám: 113.)

A felszámolók névjegyzékéből törölve:

Felszámoló vezető tisztségviselője:
Balázs István
Lakcím: 4765 Csenger, Lehel utca 23.

A felszámoló székhelye:
1031 Budapest, Nánási út 97.

A felszámoló központi ügyintézési helye:
1031 Budapest, Nánási út 97.

A felszámolók névjegyzékébe bejegyezve:

Felszámoló vezető tisztségviselője:
Balázs Márta
Lakcím: 4025 Debrecen, Hatvan u. 39. I. em. 1.

A felszámoló székhelye:
1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 1. VII. em. 705.

A felszámoló központi ügyintézési helye:
1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 1. VII. em. 705.

A változásbejegyzés időpontja:
2019. július 2.

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

A csődeljárásról és a  felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 27/A.  § 
(6a) bekezdése alapján vezetett hatósági nyilvántartásból törölve:

A felszámoló telephelyei:
6753 Szeged, Sárga üdülő 19380/B
6724 Szeged, Kálvária sgt. 53.
6753 Szeged, Sárga üdülő 19380/A
6723 Szeged, Pille u. 15.
6753 Szeged, Sárga üdülő 19380
6729 Szeged, Szabadkai út 18.
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A felszámoló fióktelepei:
6000 Kecskemét, Kurucz krt. 24.
8019 Székesfehérvár, Mártírok utca 72.
2092 Budakeszi, Erdő utca 4.
5940 Tótkomlós, Széchenyi u. 16.
4025 Debrecen, Széchenyi utca 33.
1021 Budapest, Kuruclesi út 50. fszt. 2.
3525 Miskolc, Kossuth út 1.
7090 Tamási, Fő utca 2.
7400 Kaposvár, Baross G. utca 8.
7632 Pécs, Megyeri út 59.
5008 Szolnok, Krúdy Gyula út 108.

A felszámoló vezető tisztségviselői:
dr. Juhász János
Lakcím: 6722 Szeged, Kálvária sgt. 19.

dr. Bozsó Miklós
Lakcím: 6771 Szeged, Vellay I. u. 10.

Berke Géza
Lakcím: 2241 Sülysáp, Hunyadi u. 44.

A felszámoló magánszemély tagja:
Kiss László
Lakcím: Röszke, III. körzet 233.

A felszámoló magánszemély tagja:
Török Péter
Lakcím: Szeged, Budai N. A. u. 54.

A felszámoló magánszemély tagja:
Püspökiné Pesti Irma
Lakcím: Szeged, Etelka sor 10.

A felszámoló magánszemély tagja:
Rektenvald János
Lakcím: Szeged, Ladvánszki u. 30/A

A felszámoló magánszemély tagja:
Soproni Tamás
Lakcím: Székesfehérvár, Palotai út 25. III/5.

A felszámoló magánszemély tagja:
Lőrik György
Lakcím: Szeged, Kossuth L. sgt. 9–13.

A felszámoló magánszemély tagja:
Bősze Attila
Lakcím: Szeged, Hullám u. 7.

A felszámoló jogi személy tagja:
Általános Fogyasztási Szövetkezetek és Kereskedelmi Társaságok Országos Szövetsége
Székhely: Budapest, Könyves K. krt. 11.
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A Cstv. 27/A. § (6a) bekezdése alapján vezetett hatósági nyilvántartásba bejegyezve:

A felszámoló magánszemély tagja:
Lőrik Tünde Teréz
Lakcím: Szeged, Szt. László u. 16.

A felszámoló magánszemély tagja:
Ábrahámné Kósa Gabriella
Lakcím: Szeged, Főfasor 7. I/7.

A felszámoló magánszemély tagja:
Olajos László Józsefné
Lakcím: Deszk, József Attila u. 38.

A felszámoló magánszemély tagja:
Kriván Kálmán
Lakcím: Szeged, Déryné u. 38/B

A változásbejegyzés időpontja:
2019. június 4.

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

A felszámolók névjegyzékéből törölve:

Jogász (kötelezően foglalkoztatott):
dr. Dienes Tamás Dezső
Lakcím: 1136 Budapest, Hegedűs Gyula u. 5. 5.
Anyja neve: Dudás Erzsébet
Születési hely és idő: Budapest, 1978. november 4.
Foglalkoztatási jogviszony: munkaviszony

A felszámolók névjegyzékébe bejegyezve:

Jogász (kötelezően foglalkoztatott):
dr. Vékás Szilvia
Lakcím: 1039 Budapest, Zsirai M. u. 12. VIII/24.
Anyja neve: Tarján Marianna
Születési hely és idő: Budapest, 1989. április 13.
Foglalkoztatási jogviszony: munkaviszony

A változásbejegyzés időpontja:
2019. július 31.
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 16. DR. FELSŐ Vállalkozásszervező és Csődtanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 01-09-679649, 
székhely: 1094 Budapest, Páva utca 8. 2. em., ranghely: 157.)

A Cstv. 27/A. § (6a) bekezdése alapján vezetett hatósági nyilvántartásból törölve:

A Könyvvizsgáló (kötelezően foglalkoztatott):
Szabó Anna
Lakcím: 1164 Budapest, Rózsalevél u. 54.
Anyja neve: Varga Katalin
Születési hely, idő: Budapest, 1948. szeptember 25.
Foglalkoztatási jogviszony: megbízási jogviszony

A változásbejegyzés időpontja:
2019. június 14.

 17. DR. FELSŐ Vállalkozásszervező és Csődtanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 01-09-679649, 
székhely: 1094 Budapest, Páva utca 8. 2. em., ranghely: 157.)

A Cstv. 27/A. § (6a) bekezdése alapján vezetett hatósági nyilvántartásból törölve:

A felszámoló postai levelezési címe:
1399 Budapest, Pf. 679

A Cstv. 27/A. § (6a) bekezdése alapján vezetett hatósági nyilvántartásba bejegyezve:

A felszámoló postai levelezési címe:
1094 Budapest, Páva u. 8.

A változásbejegyzés időpontja:
2019. július 8.

 18. DUNA LIBRA Közgazdász Zártkörűen Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 01-10-042004, székhely: 
1132 Budapest, Victor Hugo utca 11. 5. em., névjegyzéki sorszám: 98.)

A felszámolók névjegyzékéből törölve:

A felszámoló székhelye:
1062 Budapest, Andrássy út 92. II. em. 6.

A felszámoló telephelye:
1132 Budapest, Victor Hugo utca 11. 5. em.

A felszámolók névjegyzékébe bejegyezve:

A felszámoló székhelye:
1132 Budapest, Victor Hugo utca 11. 5. em.

A változásbejegyzés időpontja:
2019. szeptember 3.
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 19. ECONOMIX Közgazdász Egyetemi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 01-10-041303, székhely: 
1115 Budapest, Ildikó utca 21., névjegyzéki sorszám: 11.)

A felszámolók névjegyzékéből törölve:

A felszámoló elektronikus értékesítési rendszerben használt pénzforgalmi számlaszáma és az  azt vezető 
pénzforgalmi szolgáltató neve, székhelye:
Pénzforgalmi szolgáltató neve: Magnet Bank Zrt.
Pénzforgalmi szolgáltató székhelye: 1062 Budapest, Andrássy út 98.
Pénzforgalmi számlaszám: 16200120-18528800-00000000

A felszámolók névjegyzékébe bejegyezve:

A felszámoló elektronikus értékesítési rendszerben használt pénzforgalmi számlaszáma és az  azt vezető 
pénzforgalmi szolgáltató neve, székhelye:
Pénzforgalmi szolgáltató neve: Budapest Bank Zrt.
Pénzforgalmi szolgáltató székhelye: 1138 Budapest, Váci út 193.
Pénzforgalmi számlaszám: 10102093-04351100-02005003

A változásbejegyzés időpontja:
2019. július 29.

 20. F1 Consulting Felszámoló és Pénzügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 13-09-160969, 
székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Napfény utca 1. 2. em. 7., névjegyzéki sorszám: 23.)

A felszámolók névjegyzékéből törölve:

A felszámoló elektronikus értékesítési rendszerben használt pénzforgalmi számlaszáma és az  azt vezető 
pénzforgalmi szolgáltató neve, székhelye:
Pénzforgalmi szolgáltató neve: Magnet Bank Zrt.
Pénzforgalmi szolgáltató székhelye: 1062 Budapest, Andrássy út 98.
Pénzforgalmi számlaszám: 16200120-18528817-00000000

A felszámolók névjegyzékébe bejegyezve:
A felszámoló elektronikus értékesítési rendszerben használt pénzforgalmi számlaszáma és az  azt vezető 
pénzforgalmi szolgáltató neve, székhelye:
Pénzforgalmi szolgáltató neve: Budapest Bank Zrt.
Pénzforgalmi szolgáltató székhelye: 1138 Budapest, Váci út 193.
Pénzforgalmi számlaszám: 10102093-34112500-02005009

A változásbejegyzés időpontja:
2019. július 29.

 21. GAUDIUM CAPITAL Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 01-09-17160, székhely: 1115 Budapest, 
Keveháza utca 1–3., névjegyzéki sorszám: 33.)

A felszámolók névjegyzékéből törölve:

Jogász (kötelezően foglalkoztatott):
dr. Ollári Zoltán
Lakcím: 1035 Budapest, Szél utca 21. 9. em. 49.
Anyja neve: Kriván Mária
Születési hely és idő: Budapest, 1967. március 17.
Foglalkoztatási jogviszony: munkaviszony



4980	 H I V ATA L O S 	 É R T E S Í T Ő 	 • 	 2019.	évi	50.	szám	

A felszámolók névjegyzékébe bejegyezve:

Jogász (kötelezően foglalkoztatott):
dr. Czinege Krisztina Lilla
Lakcím: 2800 Tatabánya, Gál István lakótelep 104. 3. em. 8a.
Anyja neve: dr. Simon Tünde
Születési hely és idő: Budapest, 1988. április 25.
Foglalkoztatási jogviszony: munkaviszony

A változásbejegyzés időpontja:
2019. május 28.

 22. Georg-Invest Holding Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 01-09-967682, székhely: 1094 Budapest, 
Liliom utca 7–9. I. em. 5., névjegyzéki sorszám: 18.)

A felszámolók névjegyzékéből törölve:

A felszámoló fióktelepe:
9172 Győrzámoly, Béke út 3.

A felszámoló ügyvezetője:
Deák Dániel
Lakcím: 1054 Budapest, Alkotmány u. 4. V. em. 22.

A felszámolók névjegyzékébe bejegyezve:

A felszámoló fióktelepe:
8200 Veszprém, Radnóti tér 2. I. em. 130.

A változásbejegyzés időpontja:
2019. augusztus 26.

 23. Georg-Invest Holding Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 01-09-967682, székhely: 1094 Budapest, 
Liliom utca 7–9. I. em. 5., névjegyzéki sorszám: 18.)

A felszámolók névjegyzékéből törölve:

Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettséggel rendelkező (kötelezően foglalkoztatott):
dr. Viszkok József Gábor
Lakcím: 2310 Szigetszentmiklós, Pacsirta u. 7.
Anyja neve: Kecskés Kamilla
Születési hely, idő: Budapest, 1946. október 18.
Kötelező továbbképzési kötelezettség teljesítéséről szóló tanúsítvány száma: 299/2018.FVF
Foglalkoztatási jogviszony: megbízás
Elektronikus levelezési cím: viszk ok . jozs ef @ geor ginvest . hu

Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettséggel rendelkező (kötelezően foglalkoztatott):
Mészáros Roland
Lakcím: 1096 Budapest, Thaly Kálmán utca 15–18.
Anyja neve: Kézai Zsuzsanna Mária
Születési hely, idő: Győr, 1984. szeptember 21.
Kötelező továbbképzési kötelezettség teljesítéséről szóló tanúsítvány száma: 239/2018.FVF
Foglalkoztatási jogviszony: munkaviszony
Elektronikus levelezési cím: mesz aro s . roland @ geor ginvest . hu
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A felszámolók névjegyzékébe bejegyezve:

Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettséggel rendelkező (kötelezően foglalkoztatott):
Tarjányi Zsuzsanna
Lakcím: 1204 Budapest, Ady Endre u. 75.
Anyja neve: Sulyok Larisza
Születési hely, idő: Budapest, 1986. március 21.
Kötelező továbbképzési kötelezettség teljesítéséről szóló tanúsítvány száma: 264/2018.FVF
Foglalkoztatási jogviszony: megbízás
Elektronikus levelezési cím: tarjany i. zsuzsann a @ georginvest . hu

Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettséggel rendelkező (kötelezően foglalkoztatott):
Nagyné Tóth Szeréna
Lakcím: 5126 Jászfényszaru, Szent László u. 28.
Anyja neve: Kurunczi Anna
Születési hely, idő: Hatvan, 1959. december 11.
Kötelező továbbképzési kötelezettség teljesítéséről szóló tanúsítvány száma: 181/2018.FVF
Foglalkoztatási jogviszony: munkaviszony
Elektronikus levelezési cím: georgin ve st @ georg inv est . h u

A változásbejegyzés időpontja:
2019. május 16.

 24. Georg-Invest Holding Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 01-09-967682, székhely: 1094 Budapest, 
Liliom utca 7–9. I. em. 5., névjegyzéki sorszám: 18.)

A felszámolók névjegyzékébe bejegyezve:

Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettséggel rendelkező (kötelezően foglalkoztatott):
Nagyné Tóth Szeréna
Lakcím: 5126 Jászfényszaru, Szent László u. 28.
Anyja neve: Kurunczi Anna
Születési hely, idő: Hatvan, 1959. december 11.
Kötelező továbbképzési kötelezettség teljesítéséről szóló tanúsítvány száma: 181/2018.FVF
Foglalkoztatási jogviszony: munkaviszony
Elektronikus levelezési cím: tot h. szer ena @ georginve st . h u

A változásbejegyzés időpontja:
2019. június 5.

 25. Havlin Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 13-09-186206, székhely: 2013 Pomáz,  
József Attila utca 17. II. em., névjegyzéki sorszám: 64.)

A felszámolók névjegyzékéből törölve:

Közgazdász (kötelezően foglalkoztatott):
Erdős Zoltán
Lakcím: 1016 Budapest, Mészáros u. 60/C
Anyja neve: Horváth Erika Hedvig
Születési hely és idő: Székesfehérvár, 1980. február 8.
Foglalkoztatási jogviszony: munkaviszony
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Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettséggel rendelkező (kötelezően foglalkoztatott):
Nagy Viktória
Lakcím: 1161 Budapest, Rákos út 84.
Anyja neve: Szabados Eszter
Születési hely és idő: Budapest, 1979. július 10.
Kötelező továbbképzési kötelezettség teljesítéséről szóló tanúsítvány száma: 222/2018.FVF
Elektronikus levelezési cím: nagy . vi ktoria @ ha vlin . h u
Foglalkoztatási jogviszony: munkaviszony

Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettséggel rendelkező (többletfoglalkoztatott):
Csapó Gábor
Lakcím: 2142 Nagytarcsa, Ibolya u. 2.
Anyja neve: Zabos Ágnes Julianna
Születési hely és idő: Orosháza, 1982. szeptember 28.
Kötelező továbbképzési kötelezettség teljesítéséről szóló tanúsítvány száma: 35/2018.FVF
Elektronikus levelezési cím: csap o . gabor @ ha vlin . h u
Foglalkoztatási jogviszony: munkaviszony

A felszámolók névjegyzékébe bejegyezve:

A felszámoló ügyvezetője:
Csapó Gábor
Lakcím: 2142 Nagytarcsa, Ibolya u. 2.

Közgazdász (kötelezően foglalkoztatott):
Horváth Henriett
Lakcím: 7632 Pécs, Tildy Zoltán utca 35. VIII/25.
Anyja neve: Váczi Edit Márta
Születési hely és idő: Siklós, 1993. április 13.
Foglalkoztatási jogviszony: munkaviszony

Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettséggel rendelkező (kötelezően foglalkoztatott):
Csapó Gábor
Lakcím: 2142 Nagytarcsa, Ibolya u. 2.
Anyja neve: Zabos Ágnes Julianna
Születési hely és idő: Orosháza, 1982. szeptember 28.
Kötelező továbbképzési kötelezettség teljesítéséről szóló tanúsítvány száma: 35/2018.FVF
Elektronikus levelezési cím: csapo . gabor @ hav lin . h u
Foglalkoztatási jogviszony: munkaviszony

A változásbejegyzés időpontja:
2019. július 5.

 26. HUNYADI Válságmenedzser és Felszámoló Zártkörűen Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 01-10-043681, 
székhely: 1145 Budapest, Uzsoki u. 48. 1. em. 4., ranghely: 167.)

A Cstv. 27/A. § (6a) bekezdése alapján vezetett hatósági nyilvántartásból törölve:

Közgazdász (kötelezően foglalkoztatott):
Renkecz Edit
Lakcím: 6723 Szeged, Homonnai utca 7.
Anyja neve: Nógrádi Gizella
Születési hely és idő: Szeged, 1960. május 29.
Foglalkoztatási jogviszony: munkaviszony
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A változásbejegyzés időpontja:
2019. június 20.

 27. INTENSE CONSULTING Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 01-09-978478, székhely: 1025 Budapest, 
Szépvölgyi út 52., névjegyzéki sorszám: 28.)

A felszámolók névjegyzékéből törölve:

Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettséggel rendelkező (kötelezően foglalkoztatott):
dr. Szilágyi István
Lakcím: 2011 Budakalász, Téglási András utca 16/B
Anyja neve: Hanzséros Erzsébet
Születési hely és idő: Budapest, 1986. június 25.
Kötelező továbbképzési kötelezettség teljesítéséről szóló tanúsítvány száma: 254/2018.FVF
Foglalkoztatási jogviszony: munkaviszony
Elektronikus levelezési cím: szila gyi @ intenseconsul ting . h u

Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettséggel rendelkező (többletfoglalkoztatott):
Rákóczi György
Lakcím: 1126 Budapest, Fodor utca 18.
Anyja neve: Sujbert Julianna
Születési hely és idő: Budapest, 1965. szeptember 27.
Kötelező továbbképzési kötelezettség teljesítéséről szóló tanúsítvány száma: 316/2018.FVF
Foglalkoztatási jogviszony: megbízási jogviszony
Elektronikus levelezési cím: rako czi @ intenseconsu lting . hu

A felszámolók névjegyzékébe bejegyezve:

Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettséggel rendelkező (többletfoglalkoztatott):
dr. Szilágyi István
Lakcím: 2011 Budakalász, Téglási András utca 16/B
Anyja neve: Hanzséros Erzsébet
Születési hely és idő: Budapest, 1986. június 25.
Kötelező továbbképzési kötelezettség teljesítéséről szóló tanúsítvány száma: 254/2018.FVF
Foglalkoztatási jogviszony: megbízási jogviszony
Elektronikus levelezési cím: szilag yi @ inten seconsulting . hu

Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettséggel rendelkező (kötelezően foglalkoztatott):
Rákóczi György
Lakcím: 1126 Budapest, Fodor utca 18.
Anyja neve: Sujbert Julianna
Születési hely és idő: Budapest, 1965. szeptember 27.
Kötelező továbbképzési kötelezettség teljesítéséről szóló tanúsítvány száma: 316/2018.FVF
Foglalkoztatási jogviszony: munkaviszony
Elektronikus levelezési cím: rako czi @ intensecon sulting . h u

A változásbejegyzés időpontja:
2019. június 27.
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 28. INSOLV-Controll Válságkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 01-09-992889, székhely: 
1222 Budapest, Toldi M. utca 7., névjegyzéki sorszám: 78.)

A felszámolók névjegyzékéből törölve:

Könyvvizsgáló (kötelezően foglalkoztatott):
Szabó Anna
Lakcím: 1164 Budapest, Rózsalevél u. 54.
Anyja neve: Varga Katalin
Születési hely, idő: Budapest, 1948. szeptember 25.
Foglalkoztatási jogviszony: megbízási jogviszony

A változásbejegyzés időpontja:
2019. június 14.

 29. INSOLVENT Pénzügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 01-09-163235, székhely: 
1115 Budapest, Ildikó utca 21., névjegyzéki sorszám: 8.)

A felszámolók névjegyzékéből törölve:

A felszámoló elektronikus értékesítési rendszerben használt pénzforgalmi számlaszáma és az  azt vezető 
pénzforgalmi szolgáltató neve, székhelye:
Pénzforgalmi szolgáltató neve: Magnet Bank Zrt.
Pénzforgalmi szolgáltató székhelye: 1062 Budapest, Andrássy út 98.
Pénzforgalmi számlaszám: 16200120-18528824-00000000

A felszámolók névjegyzékébe bejegyezve:
A felszámoló elektronikus értékesítési rendszerben használt pénzforgalmi számlaszáma és az  azt vezető 
pénzforgalmi szolgáltató neve, székhelye:
Pénzforgalmi szolgáltató neve: Budapest Bank Zrt.
Pénzforgalmi szolgáltató székhelye: 1138 Budapest, Váci út 193.
Pénzforgalmi számlaszám: 10102093-55289400-02005008

A változásbejegyzés időpontja:
2019. július 29.

 30. KRÍZIS KONTROLL Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 01-09-173701, székhely: 
1111 Budapest, Bicskei utca 6. fszt. 2., névjegyzéki sorszám: 4.)

A felszámolók névjegyzékéből törölve:

A felszámoló fióktelepei:
3530 Miskolc, Széchenyi u. 26.
9026 Győr, Dózsa György rakpart 25. 4. em. 6. ajtó

Jogász (kötelezően foglalkoztatott):
dr. Szentléleky Béla
Lakcím: 2151 Fót, Somlói u. 58.
Anyja neve: Garda Teréz
Születési hely és idő: Csaholc, 1956. 10. 20.
Foglalkoztatási jogviszony: munkaviszony
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A felszámolók névjegyzékébe bejegyezve:

A felszámoló fióktelepei:
3529 Miskolc, Aulich Lajos u. 24. fszt./1.
2800 Tatabánya, Fatelepi bekötőút 2.

Jogász (kötelezően foglalkoztatott):
dr. Simon Judit
Lakcím: 4546 Anarcs, Ady Endre u. 9.
Anyja neve: Rózsás Judit
Születési hely és idő: Kisvárda, 1986. 04. 27.
Foglalkoztatási jogviszony: munkaviszony

A változásbejegyzés időpontja:
2019. május 27.

 31. KRÍZIS KONTROLL Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 01-09-173701, székhely: 
1111 Budapest, Bicskei utca 6. fszt. 2., névjegyzéki sorszám: 4.)

A felszámolók névjegyzékéből törölve:

A felszámoló fióktelepe:
9022 Győr, Móricz Zsigmond rakpart 1. B. ép. 1. em. D1.

A változásbejegyzés időpontja:
2019. június 3.

 32. LaSalle Informatikai és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 01-09-878685, székhely: 
1149 Budapest, Angol utca 77., névjegyzéki sorszám: 39.)

A felszámolók névjegyzékéből törölve:

A felszámoló elektronikus értékesítési rendszerben használt pénzforgalmi számlaszáma és az  azt vezető 
pénzforgalmi szolgáltató neve, székhelye:
Pénzforgalmi szolgáltató neve: Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.
Pénzforgalmi szolgáltató székhelye: 1122 Budapest, Pethényi köz 10.
Pénzforgalmi számlaszám: 11500092-11085111-00000000

A felszámolók névjegyzékébe bejegyezve:

A felszámoló elektronikus értékesítési rendszerben használt pénzforgalmi számlaszáma és az  azt vezető 
pénzforgalmi szolgáltató neve, székhelye:
Pénzforgalmi szolgáltató neve: Takarékbank Zrt.
Pénzforgalmi szolgáltató székhelye: 1124 Budapest, Németvölgyi út 97.
Pénzforgalmi számlaszám: 50440016-10020449-00000000

A változásbejegyzés időpontja:
2019. július 15.
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 33. LIKVID-B Csődmenedzser és Felszámoló Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 01-09-064951, székhely: 
1139 Budapest, Fáy u. 1/B. IV. em., névjegyzéki sorszám: 99.)

A felszámolók névjegyzékébe bejegyezve:

Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettséggel rendelkező (többletfoglalkoztatott):
Kozári Richárd
Lakcím: 7500 Nagyatád, Rákóczi utca 55.
Anyja neve: Bukovics Margit
Születési hely és idő: Nagyatád, 1979. október 23.
Kötelező továbbképzési kötelezettség teljesítéséről szóló tanúsítvány száma: 137/2018.FVF
Foglalkoztatási jogviszony: munkaviszony
Elektronikus levelezési cím: kozar i. rich ard @ likvi db . hu

A változásbejegyzés időpontja:
2019. augusztus 9.

 34. MÁTRAHOLDING Gazdasági Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 01-10-043926, 
székhely: 1146 Budapest, Cházár András u. 9., ranghely: 285.)

A Cstv. 27/A. § (6a) bekezdése alapján vezetett hatósági nyilvántartásból törölve:

A felszámoló ügyvezetője:
Vajtó Lajos
Lakcím: 1052 Budapest, Semmelweis utca 4. 4. em. 28.

A felszámoló ügyvezetője:
Pochán Ferenc
Lakcím: 9730 Kőszeg, Rohonczi út 42/C

A felszámoló ügyvezetője:
Pokol László
Lakcím: 2120 Dunakeszi, Pihenő utca 8.

A Cstv. 27/A. § (6a) bekezdése alapján vezetett hatósági nyilvántartásba bejegyezve:

A felszámoló ügyvezetője:
Kiss Elemér
Lakcím: 1021 Budapest, Budakeszi út 77. 8. em. 4.

A változásbejegyzés időpontja:
2019. augusztus 7.

 35. MININVEST Vagyonhasznosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 09-10-000568, székhely: 
4031 Debrecen, Szoboszlói út 50., névjegyzéki sorszám: 2.)

A felszámolók névjegyzékéből törölve:

Jogász (kötelezően foglalkoztatott):
dr. Dienes Tamás Dezső
Anyja neve: Dudás Erzsébet
Születési hely és idő: Budapest, 1978. 11. 04.
Lakcím: 1136 Budapest, Hegedűs Gyula u. 5. fszt. 5.
Foglalkoztatási jogviszony: munkaviszony
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A felszámolók névjegyzékébe bejegyezve:

Jogász (kötelezően foglalkoztatott):
dr. Vékás Szilvia
Anyja neve: Tarján Marianna
Születési hely és idő: Budapest, 1989. 04. 13.
Lakcím: 1039 Budapest, Zsirai Miklós u. 12. 8/24.
Foglalkoztatási jogviszony: munkaviszony

A változásbejegyzés időpontja:
2019. július 31.

 36. MTG-Holding Felszámoló és Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 03-09-126390, székhely: 
6500 Baja, Szeremlei u. 76., névjegyzéki sorszám: 90.)

A felszámolók névjegyzékéből törölve:

Közgazdász (kötelezően foglalkoztatott):
Börönte Laura
Anyja neve: Virágh Mária
Születési hely és idő: Kecskemét, 1990. 01. 04.
Lakcím: 6077 Orgovány, Sallai Imre u. 33.
Foglalkoztatás minősége: munkaviszony

A felszámolók névjegyzékébe bejegyezve:

Közgazdász (kötelezően foglalkoztatott):
Huber Laura
Anyja neve: Virágh Mária
Születési hely és idő: Kecskemét, 1990. 01. 04.
Lakcím: 6077 Orgovány, Sallai Imre u 33.
Foglalkoztatás minősége: munkaviszony

A változásbejegyzés időpontja:
2019. június 11.

 37. MTG-Holding Felszámoló és Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 03-09-126390, székhely: 
6500 Baja, Szeremlei u. 76., névjegyzéki sorszám: 90.)

A felszámolók névjegyzékéből törölve:

A felszámoló vezető tisztségviselője:
dr. Dienes Tamás Dezső
Lakcím: 1136 Budapest, Hegedűs Gy. u. 5. fszt. 5.

A felszámoló kötelezően foglalkoztatott felszámolóbiztosa:
dr. Vékás Szilvia
Anyja neve: Tarján Marianna
Születési hely és idő: Budapest, 1989. 04. 13.
Lakcím: 1039 Budapest, Zsirai M. u. 12. VIII/24.
Foglalkoztatás minősége: megbízás
Elektronikus levelezési cím: vekassz ilvi a @ mtgh oldin g . h u
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A kötelező továbbképzési kötelezettség teljesítéséről szóló tanúsítvány száma: 292/2018.FVF

A felszámoló kötelezően foglalkoztatott felszámolóbiztosa:
dr. Dienes Tamás Dezső
Anyja neve: Dudás Erzsébet
Születési hely és idő: Budapest, 1978. 11. 04.
Lakcím: 1136 Budapest, Hegedűs Gyula u. 5. fszt. 5.
Foglalkoztatás minősége: munkaviszony
Elektronikus levelezési cím: dienest amas @ mtg holdin g . h u
A kötelező továbbképzési kötelezettség teljesítéséről szóló tanúsítvány száma: 50/2018.FVF

A felszámoló többletfoglalkoztatott felszámolóbiztosa:
Kincse Ferenc
Anyja neve: Hajdúkovics Mária
Születési hely és idő: Baja, 1977. 07. 17.
Lakcím: 6500 Baja, Szeremlei u. 76.
Foglalkoztatás minősége: megbízás
Elektronikus levelezési cím: kincs e . f erenc @ mtgholding . h u
A kötelező továbbképzési kötelezettség teljesítéséről szóló tanúsítvány száma: 119/2018.FVF

A felszámolók névjegyzékébe bejegyezve:

A felszámoló vezető tisztségviselője:
dr. Vékás Szilvia
Lakcím: 1039 Budapest, Zsirai M. u. 12. VIII/24.

A felszámoló kötelezően foglalkoztatott felszámolóbiztosa:
dr. Vékás Szilvia
Anyja neve: Tarján Marianna
Születési hely és idő: Budapest, 1989. 04. 13.
Lakcím: 1039 Budapest, Zsirai M. u. 12. VIII/24.
Foglalkoztatás minősége: munkaviszony
Elektronikus levelezési cím: vekas szilvi a @ mtgholdi ng . h u
A kötelező továbbképzési kötelezettség teljesítéséről szóló tanúsítvány száma: 292/2018.FVF

A felszámoló kötelezően foglalkoztatott felszámolóbiztosa:
Kincse Ferenc
Anyja neve: Hajdúkovics Mária
Születési hely és idő: Baja, 1977. 07. 17.
Lakcím: 6500 Baja, Szeremlei u. 76.
Foglalkoztatás minősége: megbízás
Elektronikus levelezési cím: kin cse . fe renc @ mtgholdin g . h u
A kötelező továbbképzési kötelezettség teljesítéséről szóló tanúsítvány száma: 119/2018.FVF

A változásbejegyzés időpontja:
2019. augusztus 9.
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 38. Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 01-09-994411, székhely: 
1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12–14.)

A Cstv. 66. § (6) bekezdése alapján vezetett hatósági nyilvántartásból törölve:

A felszámoló kötelezően foglalkoztatott közgazdásza:
Lestyán Erzsébet
Anyja neve: Molnár Erzsébet
Születési hely és idő: Gyula, 1974. 08. 02.
Lakcím: 1211 Budapest, Ady E. út 10. 2/7.
Foglalkoztatási jogviszony típusa: megbízás

A változásbejegyzés időpontja:
2019. június 14.

 39. Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 01-09-994411, székhely: 
1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12–14.)

A Cstv. 66. § (6) bekezdése alapján vezetett hatósági nyilvántartásból törölve:

A felszámoló felügyelőbizottsági elnöke:
dr. Bajzáth Orsolya
Lakcím: 1126 Budapest, Beethoven utca 1/B IV. em. 15. a.

A Cstv. 66. § (6) bekezdése alapján vezetett hatósági nyilvántartásba bejegyezve:

A felszámoló felügyelőbizottsági elnöke:
Nagy László
Lakcím: 7100 Szekszárd, Ady Endre utca 11.

A változásbejegyzés időpontja:
2019. július 11.

 40. Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 01-09-994411, székhely: 
1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12–14.)

A Cstv. 66. § (6) bekezdése alapján vezetett hatósági nyilvántartásba bejegyezve:

A felszámoló többletfoglalkoztatott felszámolóbiztosa:
dr. Gácsi Zoltán Béla
Anyja neve: Guba Erzsébet
Születési hely és idő: Pincehely, 1959. december 12.
Lakcím: 7090 Tamási, Várhegy utca 1.
Elektronikus értesítési címe: gacs i . zoltan @ nrn . h u
Továbbképzési kötelezettség teljesítéséről szóló tanúsítvány száma: 79/2018.FVF
Foglalkoztatási jogviszony: megbízási

A változásbejegyzés időpontja:
2019. július 11.
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 41. Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 01-09-994411, székhely: 
1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12–14.)

A Cstv. 66. § (6) bekezdése alapján vezetett hatósági nyilvántartásból törölve:

A felszámoló többletfoglalkoztatott felszámolóbiztosa:
Börcsök Sándor
Anyja neve: Gyulai Olga
Születési hely és idő: Debrecen, 1969. október 27.
Lakcím: 1115 Budapest, Ildikó utca 21.
Elektronikus értesítési címe: borcsok . sandor @n rn . h u
Továbbképzési kötelezettség teljesítéséről szóló tanúsítvány száma: 29/2018.FVF
Foglalkoztatási jogviszony: megbízási

A felszámoló többletfoglalkoztatott felszámolóbiztosa:
Máté Istvánné dr.
Anyja neve: Pataki Erzsébet
Születési hely és idő: Miskolc, 1953. november 26.
Lakcím: 5600 Békéscsaba, Erdélyi sor 10.
Elektronikus értesítési címe: mat e.i stvanne @ nrn . h u
Továbbképzési kötelezettség teljesítéséről szóló tanúsítvány száma: 158/2018.FVF
Foglalkoztatási jogviszony: megbízási

A változásbejegyzés időpontja:
2019. augusztus 8.

 42. Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 01-09-994411, székhely: 
1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12–14.)

A Cstv. 66. § (6) bekezdése alapján vezetett hatósági nyilvántartásba bejegyezve:

A felszámoló többletfoglalkoztatott felszámolóbiztosa:
dr. Koller Mihály Dávid
Anyja neve: Kövér Zsuzsanna
Születési hely és idő: Budapest, 1982. 10. 05.
Lakcím: 1144 Budapest, Füredi Park 5. 1. em. 5.
Elektronikus értesítési címe: kol ler . m.  david @ nr n . h u
Továbbképzési kötelezettség teljesítéséről szóló tanúsítvány száma: 126/2018.FVF
Foglalkoztatási jogviszony: megbízási

A változásbejegyzés időpontja:
2019. augusztus 7.
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 43. OPH Gazdasági, Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 01-09-722286, székhely: 
1033 Budapest, Vöröskereszt utca 14. I. em. 5., névjegyzéki sorszám: 85.)

A felszámolók névjegyzékéből törölve:

A felszámoló kötelezően foglalkoztatott felszámolóbiztosa:
Uray Attila
Anyja neve: Barta Klára Sándordrivna
Születési hely és idő: Munkacsovo, 1978. 04. 26.
Lakcím: 2115 Vácszentlászló, Erőd u. 1/b.
Foglalkoztatás minősége: munkaviszony
Elektronikus levelezési cím: ura y .san dor @ oph . c o . h u
A kötelező továbbképzési kötelezettség teljesítéséről szóló tanúsítvány száma: 28/2018.FVF

A felszámolók névjegyzékébe bejegyezve:

A felszámoló kötelezően foglalkoztatott felszámolóbiztosa:
Kovács Bernadett Tímea
Anyja neve: Tövis Gyöngyvér
Születési hely és idő: Cluj-Napoca, 1990. 05. 08.
Lakcím: 2243 Kóka, Körtefalapos u. 1.
Foglalkoztatás minősége: munkaviszony
Elektronikus levelezési cím: kovac s . bernadett @ oph . co . hu

A változásbejegyzés időpontja:
2019. augusztus 26.

 44. Pre-Holding Felszámoló Gazdasági és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 01-09-993384, 
székhely: 1094 Budapest, Páva utca 8., névjegyzéki sorszám: 46.)

A felszámolók névjegyzékéből törölve:

A felszámoló könyvvizsgálója:
Szabó Anna
Anyja neve: Varga Katalin
Születési hely és idő: Budapest, 1948. 09. 25.
Lakcím: 1164 Budapest, Rózsalevél u. 54.
Foglalkoztatási jogviszony: megbízás

A változásbejegyzés időpontja:
2019. június 11.

 45. PSV-HOLDING Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 01-09-338162, székhely: 1131 Budapest, 
Dolmány utca 5–7. 2. em., névjegyzéki sorszám: 58.)

A felszámolók névjegyzékéből törölve:

A felszámoló postai levelezési címe:
1277 Budapest, Pf. 65

A felszámoló székhelye:
7761 Kozármisleny, Március 15. tér 1. fszt. 1.
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A felszámoló fióktelepe:
1131 Budapest, Dolmány u. 5–7.

A felszámolók névjegyzékébe bejegyezve:

A felszámoló postai levelezési címe:
1558 Budapest, Pf. 59

A felszámoló székhelye:
1131 Budapest, Dolmány u. 5–7.

A felszámoló fióktelepe:
7761 Kozármisleny, Március 15. tér 1. fszt. 1.

A változásbejegyzés időpontja:
2019. július 9.

 46. Receiver Management Zártkörűen Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 01-10-046562, székhely: 
1094 Budapest, Liliom utca 7–9. I. em. 6., ranghely: 47.)

A felszámolók névjegyzékéből törölve:

A felszámoló fióktelepe:
9172 Győrzámoly, Béke út 3.

A felszámoló vezető tisztségviselője:
Deák Dániel
Lakcím: 1054 Budapest, Alkotmány u. 4. V. em. 22.

A felszámolók névjegyzékébe bejegyezve:

A felszámoló fióktelepe:
8200 Veszprém, Radnóti tér 2. I. em. 130.

A változásbejegyzés időpontja:
2019. augusztus 12.

 47. SC Invest Arrabona Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 13-09-164809, székhely: 2090 Remeteszőlős, 
Nap utca 19/A., névjegyzéki sorszám: 36.)

A felszámolók névjegyzékéből törölve:

A felszámoló elektronikus értékesítési rendszerben használt pénzforgalmi számlaszáma és az  azt vezető 
pénzforgalmi szolgáltató neve, székhelye:
Pénzforgalmi szolgáltató neve: B3 Takarék Szövetkezet
Pénzforgalmi szolgáltató székhelye: 8444 Szentgál, Fő u. 30.
Pénzforgalmi számlaszám: 73600149-11130132
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A felszámolók névjegyzékébe bejegyezve:

A felszámoló elektronikus értékesítési rendszerben használt pénzforgalmi számlaszáma és az  azt vezető 
pénzforgalmi szolgáltató neve, székhelye:
Pénzforgalmi szolgáltató neve: Budapest Bank Zrt.
Pénzforgalmi szolgáltató székhelye: 1138 Budapest, Váci út 193.
Pénzforgalmi számlaszám: 10102842-34225400-01005002

A változásbejegyzés időpontja:
2019. július 31.

 48. TM-LINE Felszámoló és Gazdasági Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 
01-10-045659, székhely: 1092 Budapest, Ferenc krt. 40. 2. em. 16., névjegyzéki sorszám: 123.)

A felszámolók névjegyzékéből törölve:

Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettséggel rendelkező (többletfoglalkoztatott):
Auth Róbert
Anyja neve: Kungl Mária
Születési hely és idő: Pécs, 1986. 06. 03.
Lakcím: 7693 Pécs-Hird, Tömörkény I. u. 2/c.
Elektronikus levelezési cím: a uth . robert @ t mlin e . h u
Foglalkoztatási jogviszony típusa: megbízás
Kötelező továbbképzési kötelezettség teljesítéséről szóló tanúsítvány szám: 9/2018.FVF

A változásbejegyzés időpontja:
2019. szeptember 5.

A Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság közleménye  
a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

A Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság a felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet 4. § 
(3) bekezdése alapján a felszámolók névjegyzékére vonatkozó következő változást teszi közzé:

A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 27/A. § (6a) bekezdése alapján vezetett 
hatósági nyilvántartásból törölve:

Felszámoló: Budapest Investment Magyar Befektetési és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
”végelszámolás alatt”

Cégjegyzékszám: 01-10-041755

Székhely: 1037 Budapest, Seregély u. 17.

A változás időpontja: 2019. július 11.
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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. 
A Hivatalos Értesítő oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. 
Felelős kiadó: Papp Tibor ügyvezető.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közleménye  
a 2019. október 1-je és október 31-e között alkalmazható üzemanyagárakról

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

Ólmozatlan motorbenzin:
ESZ 95 ólmozatlan motorbenzin  385 Ft/l

Gázolaj 403 Ft/l

Keverék 422 Ft/l

LPG autógáz 231 Ft/l

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

  Nemzeti Adó- és Vámhivatal

A Nemzeti Választási Bizottság közleménye  
országos népszavazási kérdések hitelesítésének megtagadásáról

A Nemzeti Választási Bizottság a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint 
a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 13. § (2) bekezdése alapján az alábbi közleményt teszi 
közzé.
A Nemzeti Választási Bizottság 2019. szeptember 13-án tartott ülésén a 351/2019., a 352/2019., a 353/2019. és 
a 354/2019. számú határozataival országos népszavazásra feltenni kívánt kérdések hitelesítését megtagadta. 
A határozatok megtekinthetők a választások hivatalos honlapján, a w w w . vala sztas.h u oldalon.

Budapest, 2019. szeptember 13.

  Dr. Rádi Péter s. k.,
  a Nemzeti Választási Bizottság 
  elnöke
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