
 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 40. szám

 A  M A G YA R  K Ö Z L Ö N Y  M E L L É K L E T E
 2022. július 21., csütörtök

Tartalomjegyzék

I. Utasítások

8/2022. (VII. 21.) MvM utasítás  Miniszteri biztos kinevezéséről 3278

4/2022. (VII. 21.) TFM utasítás  Miniszteri biztos kinevezéséről 3279

III. Közlemények

A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága közleménye a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról 3280

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közleménye a 2022. augusztus 1-je és augusztus 31-e között alkalmazható  
üzemanyagárakról 3286

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata pályázati felhívása Mosonmagyaróvár Város közigazgatási területén 
autóbusszal végzett, menetrend szerinti, helyi személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására 3286

V. Hirdetmények

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal közleménye hatósági ellenőri igazolvány érvénytelenítéséről 3290



3278	 H I V ATA L O S 	 É R T E S Í T Ő 	 • 	 2022.	évi	40.	szám	

I. Utasítások

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 8/2022. (VII. 21.) MvM utasítása  
miniszteri biztos kinevezéséről

A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 22. § (1) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva az alábbi utasítást 
adom ki:

1. §  A  kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 22.  § (1)  bekezdése és 221.  § (2)  bekezdése alapján 
Bóna  Zoltánt 2022. július 12. napjától 2024. július 11. napjáig a  helyi szintű és hazai forrásból megvalósuló 
településfejlesztési programok összehangolásáért és népszerűsítéséért felelős miniszteri biztossá (a továbbiakban: 
miniszteri biztos) nevezem ki.

2. §  A miniszteri biztos az 1. §-ban meghatározott feladatkörében
a) közreműködik a helyi szintű településfejlesztési igények összegyűjtésében,
b) javaslatot tesz a  Miniszterelnökséget vezető miniszter részére a  településfejlesztési igények 

megvalósíthatósága kapcsán,
c) részt vesz a  feladatkörét érintő eseményeken, egyeztetéseken, illetve a  településfejlesztési programok 

kommunikációjában.

3. §  A  miniszteri biztos feladatainak ellátása során együttműködik a  modern települések fejlesztéséért felelős 
kormánybiztossal.

4. §  A  miniszteri biztost tevékenysége ellátásáért a  központi államigazgatási szervekről, valamint a  Kormány tagjai 
és  az  államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 38.  § (6)  bekezdése szerinti díjazás és juttatások 
illetik meg.

5. §  A miniszteri biztost tevékenysége ellátásában kétfős titkárság segíti.

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

7. §  Hatályát veszti a miniszteri biztos kinevezéséről szóló 17/2020. (VII. 31.) MvM utasítás, valamint a miniszteri biztos 
kinevezéséről szóló 26/2020. (XII. 18.) MvM utasítás.

  Dr. Gulyás Gergely s. k.,
  Miniszterelnökséget vezető miniszter



H I V A T A L O S  É R T E S Í T Ő 	 • 	 2022.	évi	40.	szám	 3279

A területfejlesztési miniszter 4/2022. (VII. 21.) TFM utasítása  
miniszteri biztos kinevezéséről

A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 22. § (1) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva az alábbi utasítást 
adom ki:

1. §  A  kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 22.  § (1)  bekezdése és 221.  § (2)  bekezdése alapján 
Rácz  Zsófia Laurát 2022. július 1. napjától 2024. június 30. napjáig miniszteri biztossá (a továbbiakban: miniszteri 
biztos) nevezem ki.

2. §  A miniszteri biztos
a) a területfejlesztési koncepciók megalkotása során a  miniszter számára javaslatokat fogalmaz meg annak 

érdekében, hogy a  fejlesztések hozzájáruljanak a  fiatalok életminőségének, élethelyzetének javításához, 
illetve a generációk közötti együttműködés erősítéséhez;

b) rendszeresen kapcsolatot tart az  érintett érdekképviseleti szervezetekkel, elősegíti a  fiatalok sajátos 
igényeinek fejlesztéspolitikai tervezési folyamatban való érvényesítését, hidat képez a  döntéshozók 
és  a  helyben élő fiatalok között, megjelenítve a  fiatalok szempontjait a  területfejlesztési koncepciók 
kidolgozása során;

c) figyelemmel kíséri a hátrányos helyzetű térségek felzárkóztatási, fejlesztési folyamatát;
d) a c)  pont szerinti feladatkör keretében komplex javaslatot tesz a  fiatalok szülőföldön maradására irányuló 

intézkedések hatékonyságnövelésére vonatkozóan;
e) konzultál az  agráriumban élő és dolgozó fiatal gazdákkal, továbbá megoldási javaslatokat fogalmaz meg 

a generációváltás során felmerülő kihívások kezelésére;
f ) részt vesz a  területfejlesztés témájában szervezett nemzetközi konferenciákon, ahol hazai szinten is 

megvalósítható, jó gyakorlatokat ismer meg;
g) javaslatot tesz olyan tudásközvetítői és mentori programok megvalósítására, amelyek javítják az  adott 

térségben élő fiatalok versenyképességét, és elősegítik jövőbeni vállalkozói tevékenységüket;
h) a fiatalok fizikai és mentális egészségének megőrzése és javítása érdekében javaslatot fogalmaz meg 

az ehhez szükséges szolgáltatások biztosítására;
i) feladatai ellátása során együttműködik az érintett kormányzati szakterületekkel és illetékes tárcákkal;
j) az a)–d) pont szerinti feladatkörökkel összefüggésben ellátja a területfejlesztési miniszter által meghatározott 

egyedi, eseti feladatokat;
k) tevékenységéről rendszeresen tájékoztatja a  területfejlesztési minisztert, valamint havonta írásbeli 

beszámolót készít.

3. §  A miniszteri biztos tevékenységét a területfejlesztési miniszter a területfejlesztésért felelős államtitkár útján irányítja.

4. §  A  miniszteri biztos tevékenysége ellátásáért a  központi államigazgatási szervekről, valamint a  Kormány tagjai 
és  az  államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 38.  § (6)  bekezdése szerinti díjazásra és juttatásokra 
jogosult.

5. §  A miniszteri biztost tevékenysége ellátásában kétfős titkárság segíti.

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

  Dr. Navracsics Tibor s. k.,
  területfejlesztési miniszter
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III. Közlemények

A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága közleménye  
a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága a felszámolók névjegyzékéről szóló 14/2021. (X. 29.) SZTFH rendelet 
4. § (3) bekezdésében foglaltak alapján, a felszámolók névjegyzékére vonatkozó következő változásokat teszi közzé:

 1. ARIADNÉ VÁLSÁGKEZELŐ Tanácsadó és Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság 
(székhely: 1092 Budapest, Ferenc körút 44. I. em. 2/A.; cégjegyzékszám: 01-09-887338; adószám: 14065813-2-43)

A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 27/A. § 
(6a)  bekezdése alapján vezetett hatósági nyilvántartásból (a továbbiakban: hatósági nyilvántartás) a felszámoló 
alábbi adatai törlésre kerültek:

Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettséggel rendelkező foglalkoztatott:
Elektronikus levelezési cím: sudi.gabriella@ariadnevalsagkezelo.hu

A változásbejegyzés időpontja:
2022. június 27.

 2. Auric Válságkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság 
(székhely: 1095 Budapest, Tinódi utca 1–3. 4. em. 106.; cégjegyzékszám: 01-09-370028; adószám: 27977044-2-43)

A Cstv. 27/C. § (4) bekezdése alapján a felszámolók névjegyzékébe (a továbbiakban: felszámolók névjegyzéke) 
a felszámoló alábbi adatai bejegyzésre kerültek:

A felszámoló fióktelepei:
4400 Nyíregyháza, Pazonyi út 37.
7400 Kaposvár, Berzsenyi utca 1–3.
8200 Veszprém, Badapesti út 20–28.

A változásbejegyzés időpontja:
2022. június 7.

 3. ERMETA Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Feleleősségü Társaság 
(székhely: 1117 Budapest, Prielle Kornélia utca 47–49.; cégjegyzékszám: 01-09-667876; adószám: 12341971-2-43)

A felszámolók névjegyzékéből a felszámoló alábbi adatai törlésre kerültek:

A felszámoló székhelye:
1223 Budapest, Dallam utca 4.

A felszámolók névjegyzékébe bejegyzésre kerültek:

A felszámoló székhelye:
1117 Budapest, Prielle Kornélia utca 47–49.
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A felszámoló fióktelepe:
6728 Szeged, Házgyári út 8.

A változásbejegyzés időpontja:
2022. június 7.

 4. Green Adviser Korlátolt Felelősségű Társaság 
(székhely: 1022 Budapest, Bimbó út 29.; cégjegyzékszám: 01-09-936022; adószám: 22618131-2-41)

A hatósági nyilvántartásból a felszámoló alábbi adatai törlésre kerültek:

A felszámoló székhelye:
1052 Budapest, Széchenyi utca 14. 3. em. 5.

A felszámoló telephelye:
1024 Budapest, Retek utca 10.

A felszámoló postai levelezési címe:
3200 Gyöngyös, Petőfi Sándor utca 1.

Vezető tisztségviselő:
Név: Pintér Benedek

A felszámoló közvetlen részesedéssel rendelkező tagja:
Név: dr. Zsobrák Péter
Lakcím: 1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 11. 5. em. 6.

Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettséggel rendelkező foglalkoztatott:
Elektronikus levelezési cím: pal.attila@greenadviser.hu

A hatósági nyilvántartásba bejegyzésre kerültek:

A felszámoló székhelye:
1022 Budapest, Bimbó út 29.

A felszámoló postai levelezési címe:
3525 Miskolc, Szent László utca 29.

Vezető tisztségviselő:
Név: Molnár Gábor Péter

A felszámoló közvetlen részesedéssel rendelkező tagja:
Név: Bali Anna
Lakcím: 1114 Budapest, Bartók Béla út 15. 4. ép. félemelet 10.

A változásbejegyzés időpontja:
2022. június 20.
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 5. Havlin Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság 
(székhely: 2013 Pomáz, József Attila utca 17. II. em.; cégjegyzékszám: 13-09-186206; adószám: 24131535-2-13)

A hatósági nyilvántartásból a felszámoló alábbi adatai törlésre kerültek:

Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettséggel rendelkező foglalkoztatott:
Elektronikus levelezési cím: loksa.agota@havlin.hu

A változásbejegyzés időpontja:
2022. június 7.

 6. Ignoramus Pénzügyi Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
(székhely: 1113 Budapest, Harcos utca 4.; cégjegyzékszám: 01-09-893846; adószám: 14210831-2-43)

A felszámolók névjegyzékébe a felszámoló alábbi adatai bejegyzésre kerültek:

A felszámoló fióktelepe:
8000 Székesfehérvár, Takarodó út 9.

A változásbejegyzés időpontja:
2022. június 14.

 7. INTENDÁNS Korlátolt Felelősségű Társaság 
(székhely: 2133 Sződliget, Rózsa utca 40.; cégjegyzékszám: 13-09-164927; adószám: 23441714-2-13)

A felszámolók névjegyzékéből a felszámoló alábbi adatai törlésre kerültek:

Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettséggel rendelkező foglalkoztatott:
Elektronikus levelezési cím: tomi.tihanyi@gmail.com

A felszámolók névjegyzékébe bejegyzésre kerültek:

Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettséggel rendelkező foglalkoztatott:
Elektronikus levelezési cím: roland.intendans@gmail.com

A változásbejegyzés időpontja:
2022. június 1.

 8. Liteco Gazdasági Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság 
(székhely: 2045 Törökbálint, Hős utca 5.; cégjegyzékszám: 13-09-144082; adószám: 12136722-2-13)

A felszámolók névjegyzékéből a felszámoló alábbi adatai törlésre kerültek:

Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettséggel rendelkező foglalkoztatott:
Elektronikus levelezési cím: kissne.ai@liteco.hu

A felszámolók névjegyzékébe bejegyzésre kerültek:

Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettséggel rendelkező foglalkoztatott:
Elektronikus levelezési cím: szakacs.a@liteco.hu
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A változásbejegyzés időpontja:
2022. június 2.

 9. Liteco Gazdasági Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság 
(székhely: 2045 Törökbálint, Hős utca 5.; cégjegyzékszám: 13-09-144082; adószám: 12136722-2-13)

A felszámolók névjegyzékéből a felszámoló alábbi adatai törlésre kerültek:

Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettséggel rendelkező foglalkoztatott:
Elektronikus levelezési cím: loksa.a@liteco.hu

A változásbejegyzés időpontja:
2022. június 24.

 10. LQD Pénzügyi és Gazdasági Szakértő Korlátolt Felelősségü Társaság 
(székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 76.; cégjegyzékszám: 01-09-566001; adószám: 11270434-2-42)

A felszámolók névjegyzékéből a felszámoló alábbi adatai törlésre kerültek:

A felszámoló közvetlen részesedéssel rendelkező tagja:
Név: Bánszkiné dr. Mészáros Irén
Lakcím: 4440 Tiszavasvári, Bajcsy-Zsilinszky utca 2.

A felszámoló közvetlen részesedéssel rendelkező tagja:
Név: Vanhall Ernő Gyula
Lakcím: 9111 Tényő, Árpád utca 49/B.

A felszámolók névjegyzékébe bejegyzésre kerültek:

A felszámoló közvetlen részesedéssel rendelkező tagja:
Név: Bánszki Enikő
Lakcím: 4405 Nyíregyháza, Margaretta utca 49/B.

A felszámoló közvetlen részesedéssel rendelkező tagja:
Név: Vanhall Brigitta
Lakcím: 9111 Tényő, Szabadság utca 2/A.

A változásbejegyzés időpontja:
2022. június 27.

 11. Modulig Vagyonkezelő Korlátolt felelősségű társaság 
(székhely: 3530 Miskolc, Széchenyi utca 26.; cégjegyzékszám: 05-09-016783; adószám: 14581984-2-05)

A felszámolók névjegyzékébe a felszámoló alábbi adatai bejegyzésre kerültek:

A felszámoló fióktelepei:
6728 Szeged, Házgyári út 8.
8800 Nagykanizsa, Bajcsai út 24.

A változásbejegyzés időpontja:
2022. május 31.
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 12. MTG-HOLDING Felszámoló és Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság 
(székhely: 6500 Baja, Szeremlei utca 76.; cégjegyzékszám: 03-09-126390; adószám: 13322018-2-03)

A hatósági nyilvántartásból a felszámoló alábbi adatai törlésre kerültek:

A felszámoló fióktelepei:
6722 Szeged, Dáni utca 6. I. em. 1.
2800 Tatabánya, Győri út 4. A. ép.
7400 Kaposvár, Cseri út 4.
3300 Eger, Törvényház utca 7. A. ép. I. em. 1.
1119 Budapest, Petzvál József utca 56.

Vezető tisztségviselő:
Név: dr. Vékás Szilvia

A hatósági nyilvántartásba bejegyzésre kerültek:
Vezető tisztségviselő:
Név: Kincse Ferenc

A változásbejegyzés időpontja:
2022. június 24.

 13. MUDIS Korlátolt Felelősségű Társaság 
(székhely: 1022 Budapest, Bimbó út 51.; cégjegyzékszám: 01-09-920370; adószám: 14798812-2-41)

A felszámolók névjegyzékéből a felszámoló alábbi adatai törlésre kerültek:

Vezető tisztségviselő:
Név: Rátky Miklós Ádám

A felszámolók névjegyzékébe bejegyzésre kerültek:

Vezető tisztségviselő:
Név: dr. Rátkyné dr. Klinger Dóra Petra

A változásbejegyzés időpontja:
2022. június 27.

 14. NOVUM Pénzügyi, Gazdasági Tanácsadó és Műszaki Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
(székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B.; cégjegyzékszám: 01-10-046575; adószám: 11741536-2-42)

A felszámolók névjegyzékéből a felszámoló alábbi adatai törlésre kerültek:

Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettséggel rendelkező foglalkoztatott:
Elektronikus levelezési cím: erdesz.d@novumzrt.hu
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A felszámolók névjegyzékébe bejegyzésre kerültek:

Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettséggel rendelkező foglalkoztatott:
Elektronikus levelezési cím: kissne.ai@novumzrt.hu

A változásbejegyzés időpontja:
2022. június 8.

 15. PECUNIAAGORA Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Zártkörűen működő Részvénytársaság 
(székhely: 8900 Zalaegerszeg, Békeliget 1.; cégjegyzékszám: 20-10-040179; adószám: 11807533-2-20)

A felszámolók névjegyzékéből a felszámoló alábbi adatai törlésre kerültek:

Vezető tisztségviselő:
Név: Biba Zsolt

A felszámolók névjegyzékébe bejegyzésre kerültek:

Vezető tisztségviselő:
Név: Farkas Gézáné

A változásbejegyzés időpontja:
2022. június 27.

 16. ProTrust Reorganizáció Felszámoló és Befektetési Korlátolt Felelősségű Társaság 
(székhely: 1122 Budapest, Városmajor utca 74.; cégjegyzékszám: 01-09-371901; adószám: 28741789-2-43)

A felszámolók névjegyzékéből a felszámoló alábbi adatai törlésre kerültek:

Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettséggel rendelkező foglalkoztatott:
Elektronikus levelezési cím: koncz@protrust.hu

A felszámolók névjegyzékébe bejegyzésre kerültek:

Felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettséggel rendelkező foglalkoztatott:
Elektronikus levelezési cím: szakacs.a@protrust.hu

A változásbejegyzés időpontja:
2022. június 20.
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A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közleménye  
a 2022. augusztus 1-je és augusztus 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. 

A veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény eltérő alkalmazásáról 
szóló 94/2022. (III. 10.) Korm. rendelet 1. §-ában meghatározott adózói kör a gázolaj esetében piaci árszabás alapján 
megállapított üzemanyagárat alkalmazhatja a költségelszámolás során.

Ólmozatlan motorbenzin:
ESZ 95 ólmozatlan motorbenzin (hatósági árszabás) 481 Ft/l
ESZ 95 ólmozatlan motorbenzin (piaci árszabás) 775 Ft/l

Gázolaj (hatósági árszabás) 481 Ft/l
Gázolaj (piaci árszabás) 815 Ft/l

Keverék 528 Ft/l

LPG autógáz 390 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

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

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Kiíró) Képviselő-testülete a személyszállítási szolgáltatásokról 
szóló 2012. évi XLI. törvényben foglaltaknak megfelelően „Mosonmagyaróvár közigazgatási területén autóbusszal végzett, 
menetrend szerinti, helyi személyszállítás közszolgáltatás ellátása közszolgálati szerződés keretében” tárgyban pályázatot ír ki.

I. A pályázat kiírójának neve, címe, elérhetőségei

MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 11.
Képviseli: Dr. Árvay István polgármester
Kapcsolattartó: Tóth Zita
Kapcsolattartó telefon: +36 20/273 4642
E-mail: toth.zita@mosonmagyarovar.hu
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II. Az eljárás tárgya

Mosonmagyaróvár Város közigazgatási területén autóbusszal végzett, menetrend szerinti, helyi személyszállítási 
közszolgáltatás ellátása közszolgáltatási szerződés keretében, ezen kívül a szükséges menetrenddel kapcsolatos 
információk, jegyek és bérletek árusításának biztosítása. 
A szerződés volumene 130 000 hasznos menetrendi km, (amely nem tartalmazza a szolgáltató rezsifutásait). 
A szolgáltatás ellátáshoz legalább 4 db (szóló kivitelű) autóbusszal kell rendelkezni.
A személyszállítást meghatározott menetrend szerint kell végezni. A részletes követelményrendszert, a pályázaton 
való részvétel feltételeit, valamint a pályázat benyújtásához szükséges információkat a pályázati kiírás tartalmazza.

III. A pályázaton való részvétel feltételei

3.1. A pályázat
A pályázatot a Kiíró a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 23. §-a szerint folytatja le. 
A teljesítés helye: Mosonmagyaróvár város közigazgatási területe, a teljes helyi közösségi közlekedési hálózat.

3.2. Részvételi feltételek
A pályázat nyílt, azon részt vehetnek belföldi vagy külföldi székhelyű jogi személyek és jogi személyiség nélküli 
gazdasági társaságok vagy azok konzorciuma. Az Európai Gazdasági Térségen kívüli székhelyű szolgáltató 
a  pályázaton abban az esetben vehet részt, ha országában is biztosított a menetrend szerinti autóbusz-
közlekedésben a nemzeti elbánás a külföldiek számára. Közszolgáltatási Szerződés csak a nemzeti vagyonról szóló 
2011. évi CXCVI. törvény szerint átlátható szervezetnek minősülő közlekedési szolgáltatóval köthető. 

3.3. Főbb pályázati, alkalmassági feltételek
A pályázónak – konzorcium esetén annak egyik tagjának – a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi 
XLI.  törvény 10. § (1) és (2) bekezdésében megjelölt autóbuszos személyszállító engedéllyel, valamint a kiírásban 
megjelölt, megfelelő, autóbusszal végzett személyszállítási gyakorlattal kell rendelkeznie. A pályázati kiírás további 
szakmai és egyéb alkalmassági feltételeket is tartalmaz.
A pályázaton való részvétel részletes feltételeit a pályázati kiírás tartalmazza, így különösen a részvételre az jogosult, 
akivel szemben nem állnak fenn a pályázati kiírásban foglalt kizáró okok, és megfelel a pályázati kiírásban 
meghatározott műszaki, szakmai és pénzügyi alkalmassági feltételeknek.

IV. A pályázati kiírás beszerzésének feltételei

A pályázati kiírás dokumentációjának az ára: 200 000 Ft + áfa, azaz bruttó 254 000 Ft. A pályázati kiírás 
dokumentációjának ellenértékét a Pályázó átutalással teljesítheti a Kiíró 11737076-15367400 számú bankszámlájára. 

A pályázati kiírás dokumentációja 
– az átutalási megbízás másolatának átadásával személyesen átvehető ügyfélfogadási időben 

a  Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal, Mosonmagyaróvár, Fő u. 11. 2. emelet 209. sz. irodában  
hétfő–csütörtök 8–16 óra, illetve pénteken 8–12 óra között, vagy 

– kérésre az átutalási megbízás másolatának a toth.zita@mosonmagyarovar.hu e-mail-címre történő eljuttatása 
után, annak kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül elküldésre kerül a pályázó által megadott 
e-mail-címre és postai úton is.  

A megvásárolt pályázati kiírás másra át nem ruházható. A pályázati kiírás megvétele előfeltétele az eljárásban való 
részvételnek. Amennyiben több vállalkozás együttesen kíván pályázatot leadni, akkor elég csak az egyik 
vállalkozásnak a pályázatot megvásárolnia.
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V. A pályázat benyújtásának határideje

2022. szeptember 30. 11 óra 

VI. A pályázat benyújtásának helye

Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal
Mosonmagyaróvár, Fő u. 11. 2. emelet 209. sz. iroda

VII. A pályázat benyújtásának módja

A magyar nyelvű ajánlatot zárt borítékban, egy eredeti papíralapú példányban, továbbá egy elektronikus 
példányban (CD/DVD/pendrive) kell benyújtani. 

A borítékon kérjük feltüntetni az ajánlatadó nevét, címét, valamint az alábbi szöveget:
„PÁLYÁZAT – Mosonmagyaróvár Város közigazgatási területén menetrend szerinti helyi autóbuszos személyszállítási 
közszolgáltatás ellátása közszolgáltatási szerződés keretében
Nem bontható fel a pályázatbontás kezdete előtt!”

Az ajánlatot személyesen, illetve meghatalmazott útján futárral vagy postai úton (tértivevénnyel) kell benyújtani 
úgy, hogy az az ajánlattételi határidőn belül megérkezzék. Ajánlatkérő az ajánlat átvételének pontos dátumáról 
átvételi elismervényt ad. 

VIII. Az elbírálás ideje, módja és szempontjai

A pályázati kiírásban meghatározott kizáró okok hiánya, alkalmassági követelményeknek való megfelelés, és bírálati 
szempontrendszer alapján az összességében legelőnyösebb ajánlatot benyújtó pályázóval köthető meg 
a  közszolgálati szerződés. A beérkezett ajánlatok bírálata és értékelése után a döntést Mosonmagyaróvár Város 
Képviselő-testülete hozza meg.

IX. A szerződéskötés legkésőbbi időpontja

2022. december 15.

X. A közszolgáltatás megkezdésének határnapja

2023. január 1. 

XI. A szerződés időtartama

2023. január 1-től kezdődően 5 év, amely a felek megállapodása szerint további 2 évvel meghosszabbítható.
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XII. A pályázat benyújtásával kapcsolatos információ kérhető

Kizárólag írásban a toth.zita@mosonmagyarovar.hu e-mail-címre eljuttatott elektronikus levél formában. 

XIII. Egyéb információk

A szolgáltatás egy részére pályázni nem lehet, egy pályázó csak egy ajánlatot tehet. A pályázati felhívást 
a  Magyar  Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben, Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata 
honlapján (www.mosonmagyarovar.hu) tesszük közzé. 
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A Hivatalos Értesítőt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti. 
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter. 
A szerkesztőség címe: 1051 Budapest, Nádor utca 22.
A Hivatalos Értesítő hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu honlapon érhető el. 

V. Hirdetmények

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal közleménye  
hatósági ellenőri igazolvány érvénytelenítéséről

Mihályi Istvánné, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Jászapáti Járási Hivatal Kormányablak Osztály 
ügyintézője nevére a Miniszterelnökség által kiállított, AB108183 számú hatósági ellenőri igazolvány 
2022. július 10. napjától érvénytelen.
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