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Jogszabályok

A gazdasági és közlekedési miniszter
6/2008. (III. 7.) GKM

rendelete
a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium egyes
fejezeti kezelésû elõirányzataiból finanszírozott,
állami támogatásnak minõsülõ felhasználások

általános szabályairól

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
124. § (9) bekezdésében a kis- és középvállalkozásokról,
fejlõdésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény
21. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. rendelet 2. § 2. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva – a pénzügyminiszter feladat- és
hatáskörérõl szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet
1. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró
pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következõket ren-
delem el:

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya a Gazdasági és Közlekedési Mi-
nisztérium (a továbbiakban: GKM) fejezetéhez tartozó, a
központi költségvetésben meghatározott elõirányzatok
közül

a) az Energiafelhasználási hatékonyság javítása,
b) a Nemzeti beruházás-ösztönzési vállalkozási célelõ-

irányzat,
c) a Kis- és középvállalkozói célelõirányzat,
d) a Magyar vállalkozások tõzsdei bevezetésének tá-

mogatása,
e) a Külgazdaság-fejlesztési célelõirányzat, és
f) az Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvencia-

gazdálkodási feladatok
elõirányzatokból (a továbbiakban együtt: elõirányza-

tok) finanszírozott állami támogatások felhasználásának
szabályrendszerére terjed ki.

(2) Az 1. § (1) bekezdés a)–d) pontjában szereplõ elõ-
irányzatok költségvetési törvényben meghatározott célok-
nak megfelelõ felhasználására vonatkozó részletes szabá-
lyokat a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium egyes tá-
mogatási programjainak részletes szabályairól szóló
19/2004. (II. 27.) GKM rendelet, valamint a Gazdasági
Minisztérium vállalkozási célelõirányzatainak szabályo-
zásáról szóló 1/2001. (I. 5.) GM rendelet (a továbbiakban:
R1.) tartalmazza.

(3) A Külgazdaság-fejlesztési célelõirányzat felhaszná-
lásánál a külgazdaság fejlesztési célelõirányzat felhaszná-
lásáról, kezelésérõl, mûködtetésérõl és ellenõrzésérõl

szóló 120/2007. (XII. 29.) GKM rendelet elõírásait is
figyelembe kell venni.

(4) Az Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvencia-
gazdálkodási feladatok elõirányzat felhasználásánál az in-
formatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodá-
si célelõirányzat felhasználásának és kezelésének szabá-
lyairól szóló 11/2001. (IV. 24.) MeHVM rendelet
(a továbbiakban: R2.) elõírásait is figyelembe kell venni.

(5) Az elõirányzatok felhasználására, kezelésére, mû-
ködtetésére és ellenõrzésére, továbbá a jelen rendelet alap-
ján meghirdetett pályázatokra az e rendeletben nem szabá-
lyozott kérdésekben az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvényben (a továbbiakban: Áht.), az Európai
Közösséget létrehozó Szerzõdés 87. cikkének (1) bekez-
dése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról
és a regionális támogatási térképrõl szóló 85/2004.
(IV. 19.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) és
az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ámr.) fog-
laltak az irányadók.

ÉRTELMEZÕ RENDELKEZÉSEK

2. §

E rendelet alkalmazásában
1. állami támogatás: az Európai Közösséget létrehozó

Szerzõdés (a továbbiakban: EK Szerzõdés) 87. cikk (1) be-
kezdése szerinti támogatás és a Rendelet 1. § 5. pontja sze-
rinti csekély összegû (de minimis) támogatás;

2. beruházás megkezdésének napja:
a) építési tevékenységet tartalmazó projekt esetén az

építési naplóba történt elsõ bejegyzés idõpontja (építési
naplóval igazolva), olyan építési jellegû munkák esetében,
ahol építési napló vezetése nem kötelezõ, ott a kivitelezõi
szerzõdés alapján a kivitelezõ nyilatkozatában a munkála-
tok megkezdésére vonatkozóan megjelölt nap,

b) gép, berendezés, anyag, termék beszerzését tartal-
mazó projekt esetén az elsõ beszerzendõ gép, berendezés,
anyag, termék megrendelése,

c) egyéb tevékenységhez kapcsolódó projekt esetén, ha
a szerzõdéskötést megelõzõen megrendelésre kerül sor,
ennek idõpontja, elõzetes megrendelés hiányában a meg-
valósításra megkötött elsõ szerzõdés létrejöttének napja,

d) ha a pályázatban ismertetett projektet több célterü-
letre (építés és gép) kiterjedõen valósítják meg, a projekt
megkezdésének idõpontja az egyes célterületeknek meg-
felelõ tevékenységek kezdési idõpontjai közül a legkoráb-
bi idõpont,

e) az elõzetes megvalósíthatósági tanulmányok meg-
rendelése, elkészítése nem minõsül a fejlesztés, beruházás
elõzõekben meghatározott megkezdésének;

3. nagyberuházás: az az induló beruházás, amelyhez
kapcsolódóan az elszámolható költség jelenértéken leg-
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alább 50 millió eurónak megfelelõ forintösszeg. Ennek
meghatározásakor több beruházási projektet egyetlen be-
ruházási projektnek kell tekinteni, ha azok egy vagy több
vállalkozás által egy hároméves idõszakon belül kivitele-
zett induló beruházás gazdaságilag oszthatatlan módon
kombinált állóeszközeire vonatkoznak. Annak megállapí-
tásakor, hogy az induló beruházás gazdaságilag oszthatat-
lan-e, a technikai, funkcionális és stratégiai kapcsolatokat,
valamint a közvetlen földrajzi közelséget kell figyelembe
venni, a gazdasági oszthatatlanságot a tulajdonviszonyok-
tól függetlenül kell értékelni. Az euróra való átszámításra
a támogatás odaítélésének idõpontjakor érvényes árak és
árfolyam, illetve azon nagyberuházási projektek esetében,
amelyeknek – a Rendelet szerinti – egyedi bejelentése
szükséges, a bejelentés idõpontjakor érvényes árak és ár-
folyam alkalmazandó;

4. referencia ráta: a támogatástartalom és az elszámol-
ható költség jelenértékének kiszámításához használt muta-
tószám, amelyet az EK-Szerzõdés 93. cikkének alkalma-
zására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról
szóló 659/1999/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló
2004. április 21-i 794/2004/EK bizottsági rendelet 9. cikke
határoz meg;

5. saját forrás: a kedvezményezett által a fejlesztési
programhoz igénybe vett állami támogatásnak nem minõ-
sülõ forrás;

6. támogatási intenzitás: a támogatástartalom és a je-
lenértéken számított elszámolható költség hányadosa, szá-
zalékos formában kifejezve;

7. támogatástartalom: a kedvezményezett számára
nyújtott állami támogatásnak a Rendelet 2. számú mellék-
letében foglalt módszer alapján kiszámolt értéke;

8. kis- és középvállalkozás (a továbbiakban együttesen:
KKV): a kis- és középvállalkozásokról, fejlõdésük támo-
gatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a továbbiak-
ban: KKV-tv.) 3–5. §-a szerinti vállalkozás;

9. létesítmény felvásárlása: egy létesítményhez köz-
vetlenül kapcsolódó tárgyi eszközök és immateriális javak
megvásárlása, ha a létesítmény bezárásra került vagy – ha
nem vásárolják meg – bezárásra került volna, és a felvá-
sárló kedvezményezett nem kapcsolt vállalkozása a léte-
sítmény tulajdonosának;

10. mezõgazdasági termék:
a) az EK Szerzõdés I. mellékletében felsorolt termé-

kek, kivéve a halászati és akvakultúratermékek piacá-
nak közös szervezésérõl szóló 1999. december 17-i
104/2000/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban:
104/2000/EK rendelet) alkalmazási körébe tartozó halá-
szati és akvakultúratermékeket,

b) a 4502, a 4503, 4505 KN-kód alá tartozó termékek
(parafatermékek),

c) a tej és tejtermékek forgalmazása során használt
megnevezések védelmérõl szóló 1987. július 2-i
1898/87/EGK tanácsi rendelet 3. cikk (2) bekezdésében
meghatározott, tejet és tejtermékeket utánzó vagy helyet-
tesítõ termékek;

11. induló beruházás: tárgyi eszközbe vagy immateriá-
lis javakba történõ beruházás, amely új létesítmény felállí-
tásával, meglévõ létesítmény bõvítésével, egy létesítmény
termelésének további, új termékkel történõ diverzifikáció-
jával, egy meglévõ létesítmény teljes termelési folyamatá-
nak alapvetõ megváltoztatásával kapcsolatos, vagy egy lé-
tesítményhez közvetlenül kapcsolódó tárgyi eszközök
megvásárlása, ha a létesítmény bezárásra került – vagy ha
nem vásárolják fel – bezárásra került volna, és az eszközö-
ket egy független beruházó veszi meg;

12. szinten tartást szolgáló eszköz: az az eszköz, amely
a kedvezményezett által már használt tárgyi eszközt, im-
materiális jószágot váltja ki anélkül, hogy a kiváltás az elõ-
állított termék, a nyújtott szolgáltatás, a termelési, illetve a
szolgáltatási folyamat alapvetõ változását eredményezné;

13. nehéz helyzetben lévõ vállalkozás: a nehéz helyzet-
ben lévõ vállalkozások megmentéséhez és szerkezetátala-
kításához nyújtott állami támogatásokról szóló 2004. ok-
tóber 1-jei 2004/C 244/02. számú bizottsági közlemény
szerinti nehéz helyzetben lévõ vállalkozás;

14. általános képzés: az EK Szerzõdés 87. és 88. cikké-
nek a képzési támogatásokra való alkalmazásáról szóló
2001. január 12-i 68/2001/EK bizottsági rendelet (a továb-
biakban: 68/2001/EK rendelet) 2. cikk e) pontjában meg-
határozott képzés;

15. speciális képzés: a 68/2001/EK rendelet 2. cikk
d) pontjában meghatározott képzés;

16. hátrányos helyzetû munkavállaló: a képzési támo-
gatások vonatkozásában a 68/2001/EK rendelet 2. cikk
g) pontjában meghatározott munkavállaló;

17. szén: az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bi-
zottsága által a szén tekintetében megállapított nemzetközi
kodifikációs rendszer értelmében kiváló minõségû, köze-
pes minõségû és gyenge minõségû A és B csoportba sorolt
szén;

18. közösségi szabvány: olyan kötelezõ közösségi
szabvány, amely környezeti mutatókra ír elõ elérendõ
szinteket, illetve a közösségi jog által megszabott köteles-
ségként megköveteli, hogy a nem túlzottan költséges elér-
hetõ legjobb technikát alkalmazzák;

19. kutatási szervezet: olyan szervezet, amelynek jog-
állásától és finanszírozási módjától függetlenül elsõdleges
célja alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés
folytatása és azok eredményeinek terjesztése tanítás, köz-
zététel vagy technológiaátadás útján, azzal, hogy minden
nyereséget ismét ilyen tevékenységekbe, eredményei ter-
jesztésébe vagy oktatásba fektet. Azok a vállalkozások,
amelyek befolyással lehetnek egy ilyen szervezetre, így
például a részvényesek vagy tagok, nem élveznek prefe-
renciális hozzáférést e szervezet kutatási kapacitásaihoz
vagy az általa elért kutatási eredményekhez;

20. innovációs klaszterek: független vállalkozások –
innovatív induló vállalkozások, kis-, közepes és nagyvál-
lalkozások, valamint kutatási szervezetek – csoportosulá-
sai, amelyek egy adott ágazatban és régióban mûködnek,
és céljuk az innovációs tevékenység ösztönzése az inten-
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zív együttmûködésnek, az eszközök megosztásának, a tu-
dás és a szakértelem cseréjének elõmozdításán keresztül,
hatékonyan hozzájárulva a klaszterhez tartozó vállalkozá-
sok közötti technológiaátadáshoz, hálózatépítéshez és in-
formációterjesztéshez;

21. harmadik feles finanszírozás: olyan konstrukció,
amely esetben a vállalkozás, intézmény vagy egyéb szer-
vezet (a továbbiakban együtt: megrendelõ) energiatakaré-
kossági beruházását a támogatás kedvezményezettjeként
egy külsõ vállalkozás (Energy Service Company – ESCO)
tervezi, finanszírozza és hajtja végre. A beruházás költsé-
gét a megrendelõ az energetikai rekonstrukció elõtti és utá-
ni energiaszámlák közti különbségbõl fizeti az ESCO cég-
nek;

22. alapkutatás: elsõdlegesen a jelenségek lényegére
és a megfigyelhetõ tényekre vonatkozó tudományos isme-
retek bõvítését célzó kísérleti, tapasztalati, rendszerezõ
vagy elméleti munka, amely lehet

a) tiszta alapkutatás: a tudományos ismeretek bõvíté-
sére irányuló kutatás, amelynek nem célja a közvetlen tár-
sadalmi vagy gazdasági haszon elérése, az eredmények
gyakorlati problémák megoldására történõ alkalmazása,

b) célzott alapkutatás: a tudományos ismeretek bõvíté-
sére irányuló olyan kutatás, amelyrõl valószínûsíthetõ,
hogy a felismert vagy várható, jelenlegi vagy jövõbeli
problémák megoldására alapul szolgál;

23. alkalmazott kutatás: új ismeret szerzésére elsõdle-
gesen meghatározott gyakorlati cél érdekében végzett ere-
deti vizsgálat;

24. kísérleti fejlesztés: a kutatásból vagy a gyakorlati
tapasztalatokból nyert, már létezõ tudásra támaszkodó te-
vékenység, amelynek célja új anyagok, termékek, eljárá-
sok, rendszerek, szolgáltatások létrehozása vagy a már
meglévõk lényeges továbbfejlesztése;

25. technológiai innováció: minden olyan tudomá-
nyos, mûszaki, szervezeti, pénzügyi és kereskedelmi jelle-
gû tevékenység, beleértve az új ismeretanyagba történõ
befektetéseket is, amely ténylegesen vagy szándék szerint
mûszakilag új vagy továbbfejlesztett termékek, eljárások
és szolgáltatások megvalósításához vezet;

26. eljárási innováció: új vagy jelentõs mértékben javí-
tott termelési vagy szolgáltatási módszer alkalmazása, ide-
értve a technikákban, felszerelésekben vagy szoftverek-
ben eszközölt jelentõs változtatásokat is;

27. szervezési innováció: új szervezési módszer alkal-
mazása a vállalkozás üzleti gyakorlatában, munkahelyi
szervezetében vagy külsõ kapcsolataiban, azzal, hogy az
ezen területeken eszközölt olyan változtatások, amelyek a
vállalkozáson belül már alkalmazott szervezési módszere-
ken alapulnak, a vezetési stratégia megváltoztatása, a fúzi-
ók és felvásárlások, egy eljárás alkalmazásának beszünte-
tése, az egyszerû tõkepótlás vagy tõkenövelés, a kizárólag
az értékesítési árak megváltoztatásához köthetõ változá-
sok, az egyedi igényekhez igazítás, a rendes szezonális és
egyéb ciklikus változások, az új vagy jelentõsen tovább-

fejlesztett termékekkel folytatott kereskedelem nem minõ-
sül innovációnak;

28. kutatás-fejlesztés-innováció (a továbbiakban:
K+F+I): magában foglalja az alapkutatást, az alkalmazott
kutatást, a kísérleti fejlesztést, a technológiai innovációt,
az eljárási innovációt és a szervezési innovációt;

29. kapcsolt vállalkozás: a KKV-tv. 4. § (3)–(6) bekez-
dése szerinti kapcsolt vállalkozás.

AZ ELÕIRÁNYZATOK FELHASZNÁLÁSÁNAK
ÁLTALÁNOS CÉLJAI

3. §

Az Áht. rendelkezéseivel összhangban a GKM minden-
kori intézményi stratégiájának megvalósítását célzó támo-
gatási programok általános céljai a következõk:

a) piac- és befektetésbarát üzleti környezet megterem-
tése, amely a piaci korlátok lebontásával élénkíti a ver-
senyt, ösztönzi az innováción és tudásalapú gazdaságon
nyugvó növekedést, valamint segíti a vállalkozások külpi-
aci megjelenését,

b) tisztességes és egyenjogú piaci feltételek kialakítása
a hazai vállalkozások számára a hazai és nemzetközi ver-
senyben való sikeres részvétel érdekében,

c) versenyképes piaci információkhoz, finanszírozási
forrásokhoz, új technológiákhoz való hozzáférés elõsegí-
tése a vállalati humánerõforrás és vállalati menedzsment
minõségének javítására, a tudástranszfer serkentésére, az
e-gazdaság elõnyeinek kiaknázására,

d) a vállalkozások humán erõforrásainak, információs
kultúrájának fejlesztése, az infokommunikációs eszközök
és alkalmazások felhasználásának ösztönzése, az azokhoz
való hozzáférés elõsegítése,

e) a hazai vállalkozások nemzetközi kereskedelmi kap-
csolatainak és exporttevékenységének ösztönzése, a hazai
vállalkozások export-kapacitásainak bõvítése, export-
készültségének erõsítése,

f) az energiatakarékosság elõsegítése, valamint az
energiahatékonyság és a megújuló energiaforrások fel-
használásának növelése,

g) a KKV-k versenyképességének, esélyegyenlõségé-
nek, termelési, értékesítési, beszerzési együttmûködésé-
nek, beszállítói lehetõségeinek, valamint az információs
gazdaságba való bekapcsolódásának elõsegítése.

AZ ELÕIRÁNYZATOK FELHASZNÁLÁSÁNAK
JOGCÍMEI

4. §

(1) Az elõirányzatok a következõ jogcímeken használ-
hatók fel:
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1. vállalati beruházások támogatása, kiemelten techno-
lógiai korszerûsítés ösztönzése,

2. vállalkozói inkubátorházak létesítésének és fejlesz-
tésének elõsegítése, szolgáltatásaik igénybevételének tá-
mogatása,

3. munkahelyteremtõ, vállalkozásfejlesztõ beruházá-
sok támogatása – a területfejlesztés kedvezményezett tér-
ségeit meghatározó, mindenkor hatályban lévõ jogszabály
szerint – a településfejlesztés szempontjából leghátrányo-
sabb helyzetû kistérségekben,

4. a vállalkozások közötti együttmûködés ösztönzése,
5. tõzsdei bevezetés ösztönzése,
6. mûködõtõke-befektetések ösztönzése,
7. vállalkozások finanszírozási forrásokhoz való hoz-

záférésének megkönnyítése pénzügyi eszközök kínálata
révén,

8. kockázatitõke-befektetés nyújtása KKV-k részére,
9. vállalkozói kultúra fejlesztése és a vállalkozói szel-

lem erõsítése,
10. vállalati humánerõforrás-fejlesztés, -képzés,
11. a vállalkozások vezetési színvonalának, gazdasági

tevékenységének javulását szolgáló módszerek elsajátítá-
sa és elterjesztése, piaci tanácsadási szolgáltatások igény-
bevételének támogatása,

12. a KKV-k innovációs képességének fejlesztése,
13. piaci információhoz való hozzáférés elõsegítése,
14. a KKV-k fejlesztéséhez kapcsolódó konferenciák,

rendezvények szervezése lebonyolítása, az ezeken való
részvétel támogatása,

15. az Európai Közösség és egyéb nemzetközi szerve-
zetek programjaiban való magyar részvétel és tagdíj társ-
finanszírozása,

16. korszerû vállalatirányítási, minõségi, környezeti és
egyéb hazai és közösségi szabványok, tanúsítványok be-
vezetésének támogatása,

17. az országos és helyi piaci zavarok megelõzése,
mérséklése és megszüntetése, piaci megfigyelési rendszer
mûködtetése,

18. egyes régiók, ipari területek környezetvédelmi re-
habilitációja,

19. logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése,
20. innovációs hídképzõ-intézmények létrehozása,

szolgáltatásainak fejlesztése,
21. KKV-k részére iparjogvédelmi jogok megszerzésé-

hez és megújításához nyújtott támogatás és tanácsadás,
22. találmányok piaci bevezetésének ösztönzése,
23. az innováció társadalmi elismertségének támoga-

tása, innovációs díjakhoz való hozzájárulás,
24. az elektronikus kereskedelem és az elektronikus

aláírás használata széles körû elterjesztésének serkentése,
25. szélessávú hálózati infrastruktúrához való hozzáfé-

rés elõsegítése,

26. infokommunikációs technológiaalapú megoldások
és infokommunikációs szolgáltatások elterjedésének ösz-
tönzése,

27. a digitális írástudás széles körû elterjesztése, digitá-
lis tartalom fejlesztése, az információs társadalomról le-
szakadó csoportok esélyeinek javítása,

28. a nyilvánosság számára hozzáférhetõ informatikai
szolgáltatások elterjesztése,

29. nemzeti és etnikai kisebbségek kultúrájának digitá-
lis megõrzése, közösségeik bekapcsolása az információs
társadalomba, illetve az informatikai esélyek egyenlõségé-
nek biztosítása,

30. környezetvédelmi szempontú technológiaváltás, a
hazai környezetvédelmi ipar termelésének és szolgáltatá-
sának növelése,

31. energiamegtakarítást, alternatív és megújuló ener-
gia felhasználását célzó beruházások és fejlesztések támo-
gatása,

32. a távhõellátás primer oldali korszerûsítésének tá-
mogatása,

33. megújuló energiaforrások felhasználásának támo-
gatása,

34. energiatakarékossági szemlélet kialakításának tá-
mogatása,

35. energiatakarékos közlekedésszervezés megvalósí-
tásának a támogatása,

36. vállalkozói alapon megvalósuló „harmadik feles”
energiamegtakarítási konstrukciók támogatása,

37. veszteségfeltáró vizsgálatok támogatása.

(2) A rendelet hatálya alá tartozó elõirányzatok az
(1) bekezdésben meghatározott jogcímeken túl jogsza-
bályban vagy a Kormány határozatában meghatározott
egyes gazdaságstratégiai és egyéb célok végrehajtása ér-
dekében is felhasználhatók a Magyar Köztársaság nemzet-
közi kötelezettségeivel, az állami támogatásokra vonat-
kozó közösségi szabályokkal és az Áht. elõírásaival össz-
hangban.

A TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÍTHETÕK
(KEDVEZMÉNYEZETTEK) KÖRE

5. §

A rendelet hatálya alá tartozó elõirányzatokból támoga-
tás – a konstrukció tartalmától függõen – a Magyarorszá-
gon székhellyel rendelkezõ jogi személyek, jogi személyi-
ségû vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok,
egyéni vállalkozók, természetes személyek, külföldi szék-
helyû vállalkozások magyarországi fióktelepei, valamint
önkormányzatok, önkormányzatok társulásai, szövetkeze-
tek, kereskedelmi-szakmai szervezetek, szövetségek és
kamarák részére nyújtható.
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A TÁMOGATÁSOK FORMÁI

6. §

(1) Az elõirányzatok terhére az e rendeletben meghatá-
rozott jogcímek alapján támogatásban részesíthetõ jogala-
nyok részére nyújtható:

a) mûködési támogatásnak nem minõsülõ visszafizeté-
si kötelezettség nélküli végleges juttatás (a továbbiakban:
vissza nem térítendõ támogatás),

b) a támogatási szerzõdésben meghatározott visszafi-
zetési vagy megfizetési kötelezettség melletti nem végle-
ges juttatás vagy szolgáltatás (a továbbiakban: visszatérí-
tendõ támogatás),

c) vissza nem térítendõ kamattámogatás,
d) faktoringdíj-támogatás,
e) lízingdíj-támogatás,
f) garanciadíj-támogatás,
g) részesedés szerzése kockázati tõkealapban.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatási for-
mák egy kedvezményezett tekintetében együttesen és egy
idõben is alkalmazhatók.

TÁMOGATÁSI KATEGÓRIÁK

7. §

A 4. §-ban megjelölt jogcímek alapján a következõ típu-
sú támogatás nyújtható:

a) regionális beruházási támogatás – amelyre a Szerzõ-
dés 87. és 88. cikkének a nemzeti regionális beruházási tá-
mogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. október 24-i
1628/2006/EK bizottsági rendeletben, illetve e rendelet
1–14. §-ában, valamint 22–25. §-ában foglaltak az irány-
adók – nyújtható a 4. § (1) bekezdés 1–4., 19–20. pontjá-
ban – a 20. pontban az innovációs hídképzõ-intézmények
szolgáltatásainak fejlesztése kivételével –, 25–26. pontjá-
ban, valamint 30–32. pontjában megjelölt jogcímek alap-
ján;

b) kockázati tõkejuttatás nyújtható a kis- és középvál-
lalkozásokba történõ kockázatitõke-befektetések elõmoz-
dítását célzó állami támogatásokról szóló 2006. augusz-
tus 18-i 2006/C 194/02. számú közösségi iránymutatás
szerint a 4. § (1) bekezdés 8. pontjában megjelölt jogcím
alapján, ha ezt a támogatási programot az Európai Bizott-
ság az EK-Szerzõdés 88. cikk (3) bekezdésében meghatá-
rozott eljárásban engedélyezte. A kockázati tõkejuttatás
feltételeit, a tõkenyújtással foglalkozó alap vagy befekte-
tési eszköz mûködési szabályait – ezen támogatási kategó-
ria alkalmazása esetén – a gazdasági és közlekedési mi-
niszter (a továbbiakban: miniszter) külön szabályozza;

c) képzési célú támogatás – amelyre a 68/2001/EK ren-
deletben foglalt rendelkezések, illetve e rendelet 1–7. §-a,
15. §-a, valamint a 22–25. §-a az irányadó – nyújtható a

4. § (1) bekezdés 9–12., valamint a 27. pontjában megje-
lölt jogcímek alapján;

d) KKV támogatásnak minõsül – amelyre az EK-Szer-
zõdés 87. és 88. cikkének a kis- és középvállalkozásoknak
nyújtott állami támogatásokra történõ alkalmazásáról
szóló 2001. január 12-i 70/2001/EK bizottsági rendelet
(a továbbiakban: 70/2001/EK rendelet) rendelkezéseit, il-
letve e rendelet 1–7. §-át, 16. §-át, valamint 22–25. §-át
kell alkalmazni – a 4. § (1) bekezdés 11., 12., 14., 21., 24.,
26. és 28. pontjában megjelölt jogcímek alapján nyújtott
támogatás;

e) iparjogvédelmi jog támogatása nyújtható – a kutatás-
hoz, fejlesztéshez és innovációhoz nyújtott állami támoga-
tásokról szóló 2006. december 30-i 2006/C 323/01. számú
közösségi keretszabály (a továbbiakban: 2006/C
323/01. számú közösségi keretszabály) 5.3 pontjában,
illetve e rendelet 1–7. §-ában, 17. §-ában, a 18. §
(1)–(6) bekezdésében, 19. § (1) bekezdésében, valamint
22–25. §-ában foglaltaknak megfelelõen – a 4. § (1) bekez-
dés 21. pontjában megjelölt jogcím alapján;

f) innovációs tanácsadó és innovációs támogató szol-
gáltatásokhoz támogatás nyújtható – a 2006/C
323/01. számú közösségi keretszabály 5.6 pontjában fog-
laltaknak, illetve e rendelet 1–7. §-ának, 17. §-ának, 18. §
(7) bekezdésének, 19. § (2) bekezdésének, 20. § (1) bekez-
désének, valamint 22–25. §-ának megfelelõen – a 4. §
(1) bekezdés 20. és 22. pontjában megjelölt jogcímek alap-
ján;

g) innovációs klasztereknek támogatás nyújtható – a
2006/C 323/01. számú közösségi keretszabály 5.8 pontjá-
ban foglaltaknak, illetve e rendelet 1–7. §-ának,
17. §-ának, 18. § (8)–(11) bekezdésének, 19. § (3)–(4) be-
kezdésének, 20. § (2)–(6) bekezdésének, valamint
22–25. §-ának megfelelõen – a 4. § (1) bekezdés 20. pont-
jában megjelölt jogcím alapján;

h) csekély összegû támogatás – a Szerzõdés 87. és
88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazá-
sáról szóló 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági
rendeletben (a továbbiakban: 1998/2006/EK rendelet),
foglaltak, illetve e rendelet 1–7. §-a, valamint 21–25. §-a
alapján nyújtható – a 4. § (1) bekezdés 1–37. pontjában
megjelölt jogcímek alapján.

REGIONÁLIS BERUHÁZÁSI TÁMOGATÁSOKRA
VONATKOZÓ SZABÁLYOK

A támogatás feltétele és célja

8. §

(1) E rendelet alapján regionális beruházási támogatás
induló beruházáshoz nyújtható.

(2) E rendelet alapján regionális beruházási támogatás
csak akkor ítélhetõ oda, ha a kedvezményezett még a beru-
házás megkezdése elõtt a támogatás iránti kérelmét be-
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nyújtja, és a támogatási programot kezelõ szervezet írás-
ban megerõsíti, hogy a – további részletes vizsgálat tárgyát
képezõ – projekt elvben megfelel az e rendeletben megha-
tározott jogosultsági feltételeknek.

(3) A regionális beruházási támogatások átláthatóságá-
nak növelése céljából e rendelet regionális beruházási tá-
mogatásokra vonatkozó rendelkezéseit a GKM honlapján
is közzé kell tenni.

A támogatás mértéke

9. §

(1) Az egyes, azonos elszámolható költségekkel rendel-
kezõ projektekhez nyújtható, bármely államháztartási for-
rásból származó összes támogatás intenzitása nem halad-
hatja meg a (2)–(5) bekezdésben meghatározott mértéke-
ket. A támogatás összege a tárgyi vagy immateriális beru-
házási költségek alapján kiszámított támogatásnak a bér-
költségek alapján kiszámított támogatással történõ kombi-
nálása esetén sem haladhatja meg a régió számára megálla-
pított felsõ határból eredõ legkedvezõbb összeget.

(2) A maximális támogatási intenzitás a Rendelet 30. §
(1) bekezdése szerinti érték.

(3) A támogatási intenzitás a (2) bekezdésben meghatá-
rozott mértéknek,

a) ha a pályázó a pályázat benyújtásakor kisvállalko-
zásnak minõsül – szállítási ágazat és nagyberuházás kivé-
telével – 20 százalékponttal,

b) ha a pályázó a pályázat benyújtásakor középvállal-
kozásnak minõsül – szállítási ágazat és nagyberuházás ki-
vételével – 10 százalékponttal

növelt értéke.

(4) Nagyberuházás esetén a támogatási intenzitás a
(2) bekezdés alapján meghatározott támogatási intenzitás

a) 100 százaléka, jelenértéken 50 millió eurónak meg-
felelõ forintösszegig,

b) 50 százaléka, a jelenértéken 50 és 100 millió euró-
nak megfelelõ forintösszeg közötti részre,

c) 34 százaléka, a jelenértéken 100 millió eurónak
megfelelõ forintösszeg feletti részre.

(5) Ha egy vállalkozás a KKV-kba történõ kockázati tõ-
kebefektetések elõmozdítását célzó állami támogatásokról
szóló közösségi iránymutatás alapján mentesített, állami
támogatásnak minõsülõ kockázati tõkejuttatásban része-
sül, a tõkejuttatástól számított három éven belül – a nyúj-
tott tõke összegéig – az adott vállalkozásnak e rendelet
alapján megítélt beruházási támogatás intenzitását 20 szá-
zalékkal csökkenteni kell.

A regionális beruházási támogatás igénybevételének
alapvetõ feltételei

10. §

(1) A támogatást a tárgyi vagy immateriális beruházási
költségek, illetve létesítmény felvásárlása esetén a felvá-
sárlás költségei alapján kell kiszámítani.

(2) A támogatás akkor vehetõ igénybe, ha a kedvezmé-
nyezett az elszámolható költségek legalább 25 százalékát
saját forrásból biztosítja.

(3) A támogatott projekt kapcsán beszerzett eszköznek
újnak kell lennie, kivéve a felvásárlás esetét, vagy ha a
kedvezményezett KKV.

(4) Felvásárlás, ingatlanvásárlás, illetve KKV által vá-
sárolt használt eszköz támogatása esetén az ügylet vagy az
eszköz vásárlása kizárólag piaci értéken történhet.

(5) A támogatás akkor vehetõ igénybe és tartható meg,
ha a kedvezményezett a beruházást annak teljes befejezé-
sétõl (üzembe helyezés idõpontjától) számított legalább öt
évig, KKV-k esetén legalább három évig fenntartja az
érintett régióban (kötelezõ üzemeltetési idõszak).

(6) A támogatás immateriális eszközre akkor vehetõ
igénybe, ha azt a kedvezményezett piaci feltételek mellett
harmadik féltõl vásárolta. Az eszköz kizárólag a regionális
beruházási támogatásban részesülõ létesítményben hasz-
nálható fel, azt a kedvezményezett eszközei közé kell so-
rolni, valamint annak legalább a kötelezõ üzemeltetési
idõszak alatt a regionális támogatásban részesülõ létesít-
ményben kell maradnia.

(7) Az (5) bekezdésben megfogalmazott követelmény
nem akadályozza a gyors technológiai változások miatt a
meghatározott fenntartási idõszak alatt korszerûtlenné vált
üzem, illetve felszerelés cseréjét, ha a fenntartási idõszak
alatt a gazdasági tevékenység fenntartása az érintett régió-
ban biztosított. A korszerûtlenné vált üzem, illetve felsze-
relés cseréjét követõ fenntartási idõszakban a kedvezmé-
nyezett az üzem vagy a felszerelés cseréjére támogatásban
nem részesülhet.

(8) A 4. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott
munkahelyteremtést szolgáló beruházás esetén a támoga-
tás igénybevételének feltétele, hogy a kedvezményezett
azokat az újonnan létesített munkahelyeket, amelyekhez
kapcsolódóan az elszámolható bérköltséget a támogatási
intenzitás számítása során figyelembe vette, a beruházás
befejezésétõl számított három éven belül létrehozza, és
azokat legalább a kötelezõ üzemeltetési idõszak alatt az
érintett régióban fenntartsa.

(9) Munkahelyteremtést szolgáló beruházás esetén az
újonnan létesített munkahelyek száma a kedvezményezett-
nél közvetlenül, teljes munkaidõben alkalmazott szemé-
lyek számának nettó növekedése a pályázat benyújtását
megelõzõ 12 hónap átlagához képest. Az újonnan létreho-
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zott munkakörök számának megállapításakor a részmun-
kaidõs és az idénymunkás alkalmazottak a teljes munka-
idõben alkalmazottak arányos törtrészének felelnek meg.

(10) Ha a beruházást, illetve fejlesztést osztatlan közös
tulajdonban álló ingatlanon kívánják megvalósítani, a pá-
lyázat befogadásának feltétele a tulajdonostársak között
közokiratba vagy teljes bizonyítóerejû magánokiratba fog-
lalt használatbavételi megállapodás és az ahhoz tartozó
használati megosztásra vonatkozó vázrajz pályázati doku-
mentációval történõ benyújtása. A per- és igénymentesség
követelményének az osztatlan közös tulajdon azon tulaj-
doni hányada vonatkozásában kell teljesülnie, amely a be-
ruházás (fejlesztés) helyszíne.

(11) A vissza nem térítendõ támogatás igénybevételével
beszerzett tárgyi eszközök a fenntartási idõszak végéig ki-
zárólag a támogatási szerzõdésben és a pályázatban meg-
határozott céloknak megfelelõen hasznosíthatók. Az elõ-
irányzatokból támogatott beruházással létrehozott vagyon
– ha az a támogatási döntés kedvezményezettjének tulaj-
donába kerül – az Ámr. 89. § (1) bekezdésében meghatáro-
zott feltételek mellett idegeníthetõ el, adható bérbe vagy
terhelhetõ meg. Ha az elidegenítéshez a támogatási dön-
tést hozó személy hozzájárult, a támogatási döntés kedvez-
ményezettje mentesül a támogatási összeg visszafizetésé-
nek kötelezettsége alól. Hozzájárulás hiányában a támoga-
tási döntés kedvezményezettje köteles az elidegenített
vagy bérbe adott tárgyi eszköz értékére esõ támogatás idõ-
arányos, értékcsökkenéssel korrigált, az elidegenítés idõ-
pontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresével
növelt összegét visszafizetni.

11. §

Nem nyújtható támogatás
a) e rendelet 1. számú mellékletében meghatározott

acélipari tevékenységhez, kivéve ha a kedvezményezett
KKV és a 70/2001/EK rendeletben vagy ennek helyébe
lépõ közösségi jogi aktusban foglaltak szerint részesül ál-
lami támogatásban,

b) a hajóépítõ ipari fejlesztéshez,
c) a szénipar fejlesztéséhez,
d) e rendelet 2. számú mellékletében meghatározott

szintetikusszál-ipari tevékenységhez,
e) a 104/2000/EK rendelet szerinti halászati és akva-

kultúra tevékenységet, továbbá halászati termékek feldol-
gozását és forgalmazását szolgáló beruházáshoz,

f) a szállítási ágazatban gördülõeszköz vásárlásához,
g) mezõgazdasági termékek elsõdleges termeléséhez,

elõállításához,
h) azon projektekhez, amelyek esetében elszámolható

költségek a regionális beruházási támogatásokra vonatko-
zó rendelkezéseknek a 8. § (3) bekezdése szerinti közzété-
telét megelõzõen merültek fel.

A támogatott beruházás elszámolható költségei

12. §

(1) A támogatás iránti kérelemnek a támogatási progra-
mot kezelõ szervezet által történõ írásos visszaigazolását
követõen a következõ költségek számolhatók el:

a) a beruházás célját szolgáló
aa) tárgyi eszköznek a számvitelrõl szóló 2000. évi

C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 47–48. § és 51. §-a sze-
rinti bekerülési értéke,

ab) tárgyi eszköz vételára létesítmény felvásárlásakor,
ac) immateriális javak közül a találmány, a szabada-

lom, a licenc és a know-how Sztv. 47–48. §-a és 51. §-a
szerinti bekerülési értéke, nagyvállalkozásnál legfeljebb
az elszámolható költség 50 százalékáig;

vagy
b) a beruházás üzembe helyezését követõ harmadik év

végéig újonnan létrehozott munkakörökben foglalkozta-
tott munkavállalók – az Sztv. 79. §-a szerint elszámol-
ható – személyi jellegû ráfordításának 24 havi összege, a
munkakör létrehozásának napjától számítva.

(2) Az (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott el-
számolható költségek részletes felsorolását a pályázati do-
kumentáció tartalmazza. A pályázati dokumentáció az el-
számolható költségek körét az (1) bekezdésben meghatá-
rozottaknál szûkebben is meghatározhatja.

(3) KKV-k esetében a beruházással kapcsolatos elõké-
szítõ tanulmányok és tanácsadás költségeit figyelembe le-
het venni a felmerülõ valós kiadások 50 százalékáig terje-
dõ támogatási intenzitással.

13. §

(1) Az elszámolható költséget szokásos piaci áron kell
figyelembe venni, ha az a kedvezményezett és a vele kap-
csolt vállalkozási viszonyban lévõ személy között a szoká-
sos piaci ártól eltérõ áron kötött szerzõdés alapján merült
fel.

(2) A földterület és az épületek kivételével az eszközök
bérletével kapcsolatos költségeket csak akkor lehet figye-
lembe venni, ha az zártvégû pénzügyi lízing formájában
valósul meg, és a szerzõdés tartalmazza az eszköznek a
bérleti idõtartam lejárta utáni megvásárlására vonatkozó
kötelezettséget. Földterület és épületek bérlése esetén a
beruházási projekt befejezésének várható idõpontját köve-
tõen a bérleti jogviszony hatályának nagyvállalatok eseté-
ben még legalább öt évig, KKV-k esetében pedig legalább
három évig kell fennállnia.

14. §

Nem nyújtható támogatás a következõ költségekre:
a) a szinten tartást szolgáló tárgyi eszközök bekerülési

értéke, illetve vételára létesítmény felvásárlásakor,
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b) a korábban már használatba vett olyan tárgyi eszköz
bekerülési értéke, amelynek alapján a kedvezményezett,
más társaság vagy egyéni vállalkozó állami vagy önkor-
mányzati támogatást vett igénybe,

c) olyan tárgyi eszköz bekerülési értéke, amelyet a ked-
vezményezett csõdeljárás vagy felszámolás alatt álló társa-
ságtól szerzett be,

d) szállítási ágazatban a szállító berendezések (gördü-
lõeszközök) bekerülési értéke,

e) a támogatási programot kezelõ szervezet által a 8. §
(2) bekezdése alapján kiadott írásos megerõsítést tartalma-
zó okirat kelte elõtt felmerült költség, ráfordítás,

f) személygépkocsi bekerülési értéke,
g) a 12. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti im-

materiális javak bekerülési értéke, ha azt a kedvezménye-
zett nem kizárólag a támogatásban részesülõ létesítmény-
ben használja,

h) nagyvállalkozásnál a korábban már bárki által hasz-
nálatba vett eszköz bekerülési értéke, kivéve létesítmény
felvásárlásakor beszerzett tárgyi eszköz vételárát, vala-
mint a földterület, telek bekerülési értékét.

A KÉPZÉSI TÁMOGATÁSOKRA VONATKOZÓ
SZABÁLYOK

15. §

(1) Képzési támogatást általános és speciális képzéshez
lehet nyújtani.

(2) E rendelet alapján képzési támogatás a kedvezmé-
nyezettel munkaviszonyban álló munkavállalók képzésé-
hez nyújtható.

(3) Elszámolható költségek:
a) az oktatók költségei,
b) az oktatók és a képzésben részt vevõk utazási költ-

ségei,
c) egyéb folyó költségek (például anyagköltség, ellát-

mány költsége, bérleti díj),
d) eszközök és berendezések amortizációja, amely ki-

zárólag a képzési projekt céljaira történõ felhasználás so-
rán következik be,

e) a képzési projekttel kapcsolatos tanácsadói szolgál-
tatások költségei,

f) a képzésben részt vevõk személyes költségei az
a)–e) pontban felsorolt egyéb elszámolható költségek
összegével egyezõ mértékig azzal, hogy a képzésben részt
vevõk személyes költségei vonatkozásában csak a képzés-
ben ténylegesen eltöltött idõ vehetõ számításba, az ebbõl
termelésben eltöltött idõ vagy az annak megfelelõ idõtar-
tam levonása után.

(4) Az elszámolható költségek felmerülését áttekinthe-
tõen, tételesen részletezve, megfelelõ dokumentumokkal
kell alátámasztani.

(5) Az egyes, azonos elszámolható költségekkel rendel-
kezõ projektekhez nyújtható, bármely államháztartási for-

rásból származó támogatás intenzitása nem haladhatja
meg a (6)–(8) bekezdésekben meghatározott mértékeket.

(6) A maximális támogatási intenzitás
a) általános képzéshez:
aa) KKV-k esetében 70 százalék,
ab) nagyvállalkozások esetében 50 százalék;
b) speciális képzéshez:
ba) KKV-k esetében 35 százalék,
bb) nagyvállalkozások esetében 25 százalék.

(7) A (6) bekezdésben meghatározott maximális támo-
gatási intenzitások 10 százalékponttal növelhetõk a hátrá-
nyos helyzetû munkavállalóknak nyújtott képzés esetén.

(8) A (6) bekezdésben meghatározott maximális támo-
gatási intenzitások a Pest megyében és Budapesten mûkö-
dõ kedvezményezettek esetében 5 százalékponttal, a Pest
megyén és Budapesten kívül mûködõ kedvezményezettek
esetében 10 százalékponttal növelhetõk.

A KKV-TÁMOGATÁSOKRA VONATKOZÓ
SZABÁLYOK

16. §

(1) E rendelet alapján tanácsadásra, vásáron és kiállítá-
son való részvételre támogatás KKV-k részére nyújtható.

(2) A külsõ tanácsadók által nyújtott szolgáltatások ese-
tében a bruttó támogatás nem haladhatja meg az ilyen szol-
gáltatások költségének az 50 százalékát. Az érintett szol-
gáltatás nem lehet folyamatos vagy visszatérõ tevékeny-
ség, nem kapcsolódhat a vállalkozás szokásos mûködési
költségeihez, úgymint folyamatos adótanácsadás, rendsze-
res jogi szolgáltatás vagy hirdetés.

(3) E rendelet alapján a KKV-k részére kizárólag az
adott kiállításon, vásáron való legelsõ megjelenéshez
nyújtható támogatás.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott tevékenység te-
kintetében elszámolható költség kizárólag a kiállító helyi-
ség bérletének, kialakításának és mûködtetésének a költsé-
ge lehet.

(5) A (3) bekezdésben meghatározott tevékenységre
nyújtható maximális támogatási intenzitás az elszámolha-
tó költségek maximum 50 százaléka.

A K+F+I TÁMOGATÁSOKRA VONATKOZÓ
SZABÁLYOK

A támogatás általános feltételei

17. §

(1) A 4. § (1) bekezdés 20–22. pontjában meghatározott
jogcímeken nyújtott támogatásoknak ösztönzõ hatást kell
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kifejteniük oly módon, hogy a támogatások eredménye-
ként a K+F+I tevékenységek köre a támogatott vállalkozás
esetében növekedjék.

(2) A támogatást nyújtó a támogatás odaítélése/támoga-
tási döntés meghozatala elõtt elõzetesen megvizsgálja,
hogy a támogatás eredményeként a kedvezményezett a
K+F+I tevékenységeit valóban bõvíti-e. A támogatást
nyújtó az ösztönzõ hatás megállapítása érdekében össze-
hasonlító elemzést készít a támogatással és a támogatás
nélkül megvalósuló helyzetrõl. Támogatás csak abban az
esetben nyújtható, ha az bizonyíthatóan növeli legalább a
következõ mutatók egyikét:

a) a projekt méretét – ideértve a projekt összköltségét,
illetve a K+F+I tevékenységekben részt vevõ személyek
számát,

b) az alkalmazási kört, ideértve a várható projektered-
ményeket,

c) a projekt idõtartamát, a végrehajtás ütemét,
d) a kedvezményezett által a K+F+I-re fordított teljes

összeget.

(3) Nem szükséges a (2) bekezdésben meghatározott
mutatók teljesülésének bizonyítása, ha a támogatás

a) KKV-k részére nyújtott iparjogvédelmi támogatás-
nak minõsül,

b) innovációs tanácsadó és innovációs támogató szol-
gáltatásokhoz nyújtott támogatásnak minõsül.

(4) E rendelet alapján K+F+I támogatás csak akkor ítél-
hetõ oda, ha a kedvezményezett még a támogatni kért pro-
jekthez kapcsolódó tevékenységek bármelyikének meg-
kezdése elõtt a támogatás iránti kérelmét benyújtja.

(5) A támogatott projektek ösztönzõ hatását illetõen
összesített éves jelentés készül, melyhez a kedvezménye-
zettek kötelesek folyamatosan, a pályázati dokumentáció-
ban meghatározott módon, illetve egyedi esetekben a tá-
mogató kérésének megfelelõen – figyelemmel az
(1)–(2) bekezdésben foglaltakra is – adatot szolgáltatni.

(6) A támogatások átláthatóságának növelése céljából e
rendelet K+F+I támogatásokra vonatkozó elõírásai a
GKM honlapján is közzétételre kerülnek. A támogatási
programot nem lehet a közzétételt megelõzõen elindítani.

A támogatás mértéke

18. §

(1) A KKV-k iparjogvédelmi támogatással kapcsolat-
ban felmerülõ költségeihez nyújtott támogatás esetén a tá-
mogatási intenzitás nem haladhatja meg a (2)–(5) bekez-
désekben meghatározott mértéket, azzal, hogy ahhoz azt a
támogatási intenzitást kell figyelembe venni, amely az
érintett szabadalom vagy iparjogvédelmi oltalom tárgyá-
hoz elsõként vezetõ kutatási tevékenységhez tartozik.

(2) A maximális támogatási intenzitás
a) alapkutatásnál 100 százalék,
b) alkalmazott kutatásnál 50 százalék,
c) kísérleti fejlesztésnél 25 százalék.

(3) Alkalmazott kutatás vagy kísérleti fejlesztés eseté-
ben, ha a pályázó a pályázat benyújtásakor

a) kisvállalkozásnak minõsül, a maximális támogatási
intenzitás a (2) bekezdésben meghatározott érték 20 száza-
lékponttal,

b) középvállalkozásnak minõsül, a maximális támoga-
tási intenzitás a (2) bekezdésben meghatározott érték
10 százalékponttal
növelt mértéke.

(4) A (2) és (3) bekezdésekben meghatározott intenzitá-
sok alkalmazott kutatás és kísérleti fejlesztés esetében
80 százalékos támogatás intenzitásig további 15 százalék-
ponttal növelhetõk, ha

a) a projekt legalább két egymástól független vállalko-
zás tényleges együttmûködésével valósul meg, és egyik
vállalkozásnak sem kell a projekt elszámolható költségei-
nek több mint 70 százalékát viselnie, valamint a projekt
legalább egy KKV-val való együttmûködéssel jár együtt
vagy határokon átnyúló, azaz a kutatás-fejlesztési tevé-
kenységet legalább két különbözõ tagállamban folytatják,

b) a projekt egy vállalkozás és egy kutatási szervezet
tényleges együttmûködésével valósul meg, a kutatási szer-
vezet az elszámolható költségek legalább 10 százalékát vi-
seli, valamint a kutatási szervezetnek jogában áll a kutatási
projekt eredményeinek közzététele, ha azok a szervezet ál-
tal végzett kutatásból származnak.

(5) Alkalmazott kutatás esetében a (2) és (3) bekezdés-
ben meghatározott intenzitások 80 százalékos támogatás
intenzitásig további 15 százalékponttal növelhetõk, ha a
projekt eredményeit széles körben terjesztik technikai és
tudományos konferenciák keretében, azokat tudományos
és mûszaki szaklapokban teszik közzé vagy szabadon hoz-
záférhetõ adattárakban (adatbankok, amelyekben bárki
hozzáférhet a nyers kutatási adatokhoz) vagy nyílt és sza-
bad forráskódú szoftvereken keresztül.

(6) A (4) bekezdés b) pontjában és az (5) bekezdésben
foglaltak tekintetében az alvállalkozásba adás nem minõ-
sül tényleges együttmûködésnek.

(7) Az innovációs tanácsadó és az innovációs támogató
szolgáltatásokhoz nyújtott támogatások esetében a támo-
gatás nem haladhatja meg a 200 000 eurónak megfelelõ fo-
rintösszeget kedvezményezettenként, bármely hároméves
idõszakban. Ha a szolgáltató nem rendelkezik nemzeti
vagy európai tanúsítvánnyal, a támogatás mértéke nem ha-
ladhatja meg az elszámolható költségek 75 százalékát.

(8) Innovációs klasztereknek nyújtott beruházási támo-
gatás esetében a következõ maximális támogatási intenzi-
tások engedélyezhetõk:

a) Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld,
Dél-Dunántúl tervezési-statisztikai régiókban 50 százalék,
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b) Közép-Dunántúl tervezési statisztikai régióban
40 százalék,

c) Nyugat-Dunántúl tervezési-statisztikai régióban
30 százalék,

d) Budapesten és Pest megyében 15 százalék.

(9) A (8) bekezdésben meghatározott támogatási inten-
zitások kisvállalkozások támogatása esetében 20 százalék-
ponttal, középvállalkozások esetében 10 százalékponttal
növekednek.

(10) A klaszterek élénkítésének mûködési támogatása
esetében a támogatási intenzitás 100 százalékos lehet az
elsõ évben degresszív támogatás esetén azzal, hogy az ötö-
dik év végére nullára kell csökkennie. Nem degresszív tá-
mogatás esetén a támogatás legfeljebb 5 éves idõtartamra
nyújtható, és az intenzitás nem haladhatja meg az elszá-
molható költségek 50 százalékát.

(11) Megfelelõen indokolt esetben és a bejelentõ tagál-
lam által rendelkezésére bocsátott meggyõzõ bizonyítékok
alapján a klaszterek élénkítésének céljából mûködési tá-
mogatás hosszabb – 10 évet meg nem haladó – idõtartamra
is nyújtható.

Elszámolható költségek

19. §

(1) A KKV-k iparjogvédelmi támogatásával kapcsolat-
ban felmerülõ költségekhez nyújtott támogatás esetén az
elszámolható költségek a következõk:

a) az oltalomnak az elsõ iparjogvédelmi hatóság által
történõ megadását megelõzõen felmerülõ valamennyi
költség, ideértve a bejelentés elõkészítésével, benyújtásá-
val és vizsgálatával kapcsolatos költségeket, valamint az
oltalom megadása elõtt az iparjogvédelmi oltalom meg-
szerzése iránti eljárásban felmerülõ költségeket,

b) fordítási és egyéb költségek, amelyek az oltalom
megszerzésével vagy hatályosításával kapcsolatban az
a) pontban szereplõ iparjogvédelmi hatóságtól eltérõ má-
sik iparjogvédelmi hatóság elõtti eljárásban merülnek fel,

c) az oltalom megadása iránti eljárásban, illetve a fel-
szólalási eljárás során az oltalomképességi feltételek fenn-
állásának bizonyítása, illetve az oltalom érvényességének
védelme kapcsán felmerülõ költségek, akkor is, ha ezek a
költségek az oltalom megadását követõen merültek fel.

(2) Innovációs tanácsadó szolgáltatásokhoz és az inno-
vációs támogató szolgáltatásokhoz nyújtott támogatás ese-
tében az elszámolható költségek a következõk:

a) az innovációs tanácsadó szolgáltatások tekintetében
a vezetési tanácsadás, a technológiai segítségnyújtás, a
technológiaátadási szolgáltatások, a képzés, a szellemi tu-
lajdonjogok megszerzésével, védelmével és kereskedel-
mével, valamint a licencia-megállapodásokkal kapcsolat-
ban nyújtott tanácsadás, továbbá a hazai és közösségi

szabványok alkalmazásával kapcsolatban nyújtott tanács-
adás költségei,

b) az innovációs támogató szolgáltatások tekintetében
az iroda bérleti díjával, az adatbankokkal, a mûszaki
könyvtárakkal, a piackutatással, a laboratóriumhasználat-
tal, a minõség-ellenõrzéssel, a tanúsítással kapcsolatos
szolgáltatásokkal, valamint a minõséget tanúsító címkék
használatával kapcsolatos költségek.

(3) Az innovációs klasztereknek beruházási támogatás
azok létrehozásához, bõvítéséhez és élénkítéséhez nyújt-
ható. Az innovációs klasztereknek nyújtott beruházási tá-
mogatás esetében a támogatás terhére a földterületre, az
épületre, a gépekre és a felszerelésekre vonatkozó beruhá-
zással kapcsolatos költségek számolhatók el.

(4) Az innovációs klaszterek élénkítésének mûködési
támogatása esetében az elszámolható költségek azok a
munkaerõ- és igazgatási költségek, amelyek a következõ
tevékenységekhez kapcsolódnak:

a) a klaszterek marketingje, amelynek célja, hogy a
klaszterben új vállalkozások is vegyenek részt,

b) a klaszter nyílt hozzáférésû eszközeinek kezelése,
c) oktatási programok, workshopok és konferenciák

szervezése azzal a céllal, hogy a klaszter tagjai megosszák
egymással ismereteiket, hálózatot építsenek.

A támogatás igénybevételének további szabályai

20. §

(1) Az innovációs tanácsadó szolgáltatásokhoz és az in-
novációs támogató szolgáltatásokhoz nyújtott támogatás
esetében a következõ feltételeknek kell teljesülniük:

a) e támogatás kizárólag KKV-knak nyújtható,
b) a kedvezményezetteknek a támogatást a szolgáltatá-

sok piaci áron – ha a szolgáltató nonprofit szervezet, akkor
az összköltséget és egy ésszerû haszonrést tükrözõ áron –
történõ megvásárlására kell fordítaniuk.

(2) Innovációs klaszternek nyújtott beruházási támoga-
tásban és innovációs klaszter élénkítésének mûködési tá-
mogatásában kizárólag az innovációs klasztert mûködtetõ
jogalany részesülhet.

(3) A klasztert mûködtetõ jogalany felel a klaszter léte-
sítményeinek, eszközeinek és tevékenységeinek kezelé-
séért azok használata és az azokhoz való hozzáférés tekin-
tetében.

(4) A klaszter létesítményeihez, eszközeihez és tevé-
kenységeihez való hozzáférés nem korlátozható, továbbá
ezek használatáért és a klaszter tevékenységeiben való
részvételért kiszabott díjaknak tükrözniük kell a költsé-
geket.

(5) Az innovációs klasztereknek nyújtott beruházási tá-
mogatás vagy az innovációs klaszterek élénkítésének mû-
ködési támogatása esetében a kedvezményezettnek a tá-
mogatási kérelem benyújtásával egyidejûleg elemzést kell
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benyújtania a klaszter technológiai szakosodásáról, a léte-
zõ regionális lehetõségekrõl, a meglévõ kutatási kapacitá-
sáról, a hasonló célú klaszterek Európai Közösségen belüli
jelenlétérõl, valamint a klaszterben folytatott tevékenysé-
gek potenciális piaci volumenérõl.

(6) Innovációs klaszternek nyújtott beruházási támoga-
tásban kutatóközpontok, képzõ intézmények, nyílt hozzá-
férésû kutatási infrastruktúrák (laboratóriumok, tesztelési
létesítmények), szélessávú hálózati infrastruktúrák része-
sülhetnek.

A CSEKÉLY ÖSSZEGÛ TÁMOGATÁSOKRA
VONATKOZÓ SZABÁLYOK

21. §

(1) A csekély összegû támogatás odaítélésének feltéte-
le, hogy a kedvezményezett nyilatkozik az elõzõ három
pénzügyi évben általa igénybe vett csekély összegû támo-
gatások támogatástartalmáról.

(2) A több részletben fizetendõ támogatást az odaítélése
idõpontjában érvényes értékre kell diszkontálni.

(3) Mindenegyes új, csekély összegû támogatás odaíté-
lésekor az adott pénzügyi évben, valamint az elõzõ két
pénzügyi évben odaítélt csekély összegû támogatás teljes
összegét figyelembe kell venni.

(4) A támogatást nyújtó köteles írásban tájékoztatni a
kedvezményezettet a pályázati felhívásban vagy útmutató-
ban, illetve a támogatási szerzõdésben arról, hogy csekély
összegû támogatásban részesül. A tájékoztatásnak kifeje-
zetten utalnia kell az 1998/2006/EK rendeletre, hivatkoz-
va annak pontos címére és az Európai Közösség Hivatalos
Lapjában való kihirdetésére, valamint meg kell határoznia
a támogatás pontos összegét támogatástartalomban kife-
jezve.

AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRA VONATKOZÓ KÖZÖS
SZABÁLYOK

22. §

Nem nyújtható támogatás
a) azon szervezet részére, amellyel szemben az Európai

Bizottságnak valamely támogatás visszafizetésére kötele-
zõ határozata van érvényben,

b) csõd-, felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt
álló szervezetnek, és a nehéz helyzetben lévõ vállalkozá-
sok megmentéséhez és szerkezetátalakításához nyújtott ál-
lami támogatásokról szóló 2004. október 1-jei 2004/C
244/02. számú bizottsági közlemény 2.1 alpontja szerinti
nehéz helyzetben lévõ vállalkozásnak,

c) azon személy vagy szervezet részére, aki vagy amely
a pályázat benyújtását megelõzõ három naptári éven belül
az államháztartás alrendszereibõl, az Európai Unió elõ-
csatlakozási eszközeibõl vagy a strukturális alapokból jut-
tatott valamely támogatással összefüggésben a támogatási
szerzõdésben vállalt kötelezettségét nem teljesítette, kivé-
ve a vis maior esetét,

d) azon személy vagy szervezet részére, akinek vagy
amelynek lejárt esedékességû, 60 napot meghaladó adó-
vagy adók módjára behajtható köztartozása van, kivéve ha
az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfize-
tést engedélyezett,

e) azon személy vagy szervezet részére, aki vagy amely
a támogatott projekt keretében végzett tevékenység folyta-
tásához szükséges hatósági engedélyekkel nem rendel-
kezik,

f) azon gazdálkodó szervezet részére, amelynek a
számviteli jogszabályok szerint számított saját tõkéje a
jegyzett tõke jogszabályban elõírt legkisebb mértéke alá
csökkent,

g) azon személy vagy szervezet részére, aki vagy amely
a beruházást vagy a fejlesztést olyan ingatlanon kívánja
megvalósítani, amely a pályázat benyújtásának idõpontjá-
ban nem per- és igénymentes, kivéve ha a pályázó az igény
jogosultja, vagy bérelt ingatlan esetében a bérleti szerzõ-
dés kizárólagos joggal biztosítja a támogatással megvaló-
suló létesítmény üzemeltetésének lehetõségét legalább a
külön rendeletben elõírt üzemeltetési kötelezettség ide-
jére,

h) azon szervezetek részére, amelyek nem felelnek meg
a rendezett munkaügyi kapcsolatok Áht. 15. §-ában meg-
határozott általános és különös feltételeinek, illetõleg ezen
feltételek fennállását nem vagy nem a külön jogszabály-
ban meghatározott módon igazolják.

23. §

A kedvezményezett köteles a támogatással kapcsolatos
okiratokat és dokumentumokat a támogatási döntés napjá-
tól számított tíz évig megõrizni.

24. §

(1) Egy projekthez igénybe vett összes támogatás – füg-
getlenül attól, hogy annak finanszírozása közösségi, orszá-
gos, regionális vagy helyi forrásból történik – támogatási
intenzitása nem haladhatja meg az állami támogatásra vo-
natkozó irányadó közösségi szabályban vagy az Európai
Bizottság támogatást jóváhagyó határozatában megjelölt
támogatási intenzitást.

(2) Az elszámolható költségek körét a pályázati felhí-
vásban vagy útmutatóban az Sztv. elõírásainak megfele-
lõen is meg kell határozni.
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ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

25. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott ki-
vétellel – a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.

(2) A rendelet 4. § (1) bekezdés 8. és 20–22. pontja, 7. §
b) és e)–g) pontja, valamint 17–20. §-a hatálybalépésérõl –
az Európai Bizottság jóváhagyó határozatának meghoza-
talát követõen – a miniszter külön rendeletben rendel-
kezik.

(3) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését köve-
tõen kiírt pályázatokra és egyéb, az elõirányzatok terhére
nyújtott támogatásokra kell alkalmazni.

(4) E rendelet alapján támogatási döntést csekély össze-
gû és regionális beruházási támogatások, valamint a
K+F+I keretszabály hatálya alá tartozó támogatások tekin-
tetében 2013. december 31-ig lehet hozni.

(5) E rendelet alapján támogatási döntést KKV és kép-
zési támogatás tekintetében 2008. június 30-áig lehet hoz-
ni.

(6) Hatályát veszti:
a) az egyes iparjogvédelmi oltalmak megszerzésének

és fenntartásának a magyar találmányok külföldi bejelen-
tése célelõirányzatból történõ támogatásáról szóló 9/2003.
(II. 28.) GKM rendelet,

b) az R1. 1. § (1) bekezdésében az „a Kis- és középvál-
lalkozói célelõirányzat,” szövegrész, 2. §-a, 3. § (2) bekez-
dés b) pontja, 3. § (3)–(4) bekezdése, 4–5/A. §-a, 9. §-a,
17–20. §-a, a Gazdasági Minisztérium vállalkozási célelõ-
irányzatainak szabályozásáról szóló 1/2001. (I. 5.) GM
rendelet módosításáról szóló 11/2001. (IV. 19.) GM rende-
let 5. §-a, 6. § (2) bekezdése, a Gazdasági Minisztérium
vállalkozási célelõirányzatainak szabályozásáról szóló
1/2001. (I. 5.) GM rendelet módosításáról szóló 15/2002.
(IX. 14.) GKM rendelet 1–2. §-a, 9–10. §-a, 12. § (3) be-
kezdése, a Gazdasági Minisztérium vállalkozási célelõ-
irányzatainak szabályozásáról szóló 1/2001. (I. 5.) GM
rendelet módosításáról szóló 23/2002. (XI. 26.) GKM ren-
delet, a Gazdasági Minisztérium vállalkozási célelõirány-
zatainak szabályozásáról szóló 1/2001. (I. 5.) GM rendelet
módosításáról szóló 22/2003. (IV. 24.) GKM rendelet
1–2. §-a, 10. §-a, 11. § (3) bekezdése, a Gazdasági Minisz-
térium vállalkozási célelõirányzatainak szabályozásáról
szóló 1/2001. (I. 5.) GM rendelet módosításáról szóló
23/2005. (IV. 19.) GKM rendelet, a Gazdasági Miniszté-
rium vállalkozási célelõirányzatainak szabályozásáról
szóló 1/2001. (I. 5.) GM rendelet módosításáról szóló
22/2006. (IV. 19.) GKM rendelet, a Gazdasági Minisztéri-
um vállalkozási célelõirányzatainak szabályozásáról szóló
1/2001. (I. 5.) GM rendelet módosításáról szóló 77/2006.
(XI. 13.) GKM rendelet,

c) a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium egyes tá-
mogatási programjainak részletes szabályairól szóló
19/2004. (II. 27.) GKM rendelet 16. §-t megelõzõ alcíme,
16–33. §-a, 34. § (3) bekezdése,

d) az R2. 3–4/A. §-a, 10–11. §-a, az informatikai, táv-
közlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási célelõirány-
zat felhasználásának és kezelésének szabályairól szóló
11/2001. (IV. 24.) MeHVM rendelet módosításáról szóló
7/2003. (IV. 16.) IHM rendelet, az informatikai, távköz-
lés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási célelõirányzat
felhasználásának és kezelésének szabályairól szóló
11/2001. (IV. 24.) MeHVM rendelet módosításáról szóló
1/2004. (II. 26.) IHM rendelet, az informatikai, távköz-
lés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási célelõirányzat
felhasználásának és kezelésének szabályairól szóló
11/2001. (IV. 24.) MeHVM rendelet módosításáról szóló
30/2004. (XII. 6.) IHM rendelet, az informatikai, távköz-
lés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási célelõirányzat
felhasználásának és kezelésének szabályairól szóló
11/2001. (IV. 24.) MeHVM rendelet módosításáról szóló
5/2005. (IV. 5.) IHM rendelet.

(7) E rendelet hatálybalépését követõ napon hatályát
veszti a 25. § (6) bekezdése. E bekezdés hatályát veszti e
rendelet hatálybalépését követõ második napon.

(8) E rendelet
a) a Szerzõdés 87. és 88. cikkének a nemzeti regionális

beruházási támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006.
október 24-i 1628/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 302.
2006. 11. 1. 29–40. o.),

b) az EK-Szerzõdés 87. és 88. cikkének a kis- és közép-
vállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történõ
alkalmazásáról szóló 2001. január 12-i 70/2001/EK bizott-
sági rendelet (HL L 10. 2001. 1. 13. 33–42. o.),

c) az EK-Szerzõdés 87. és 88. cikkének a képzési támo-
gatásokra való alkalmazásáról szóló 2001. január 12-i
68/2001/EK bizottsági rendelet (HL L 10. 2001. 1. 13.
20–29. o.),

d) a Szerzõdés 87. és 88. cikkének a de minimis támo-
gatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i
1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379. 2006.
12. 28. 5–10. o.),

e) a kutatáshoz, fejlesztéshez és innovációhoz nyújtott
állami támogatásokról szóló 2006. december 30-i, 2006/C
323/01. számú közösségi keretszabály (HL C 323 2006.
12. 30. 1–26. o.), valamint

f) a kis- és középvállalkozásokba történõ kockázati-
tõke-befektetések elõmozdítását célzó állami támoga-
tásokról szóló 2006. augusztus 18-i 2006/C 194/02. számú
közösségi iránymutatás (HL C 194/2. 2006. 08. 18. 2–21.
o.)

hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

Dr. Kákosy Csaba s. k.,
gazdasági és közlekedési miniszter
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1. számú melléklet a 6/2008. (III. 7.) GKM rendelethez

Az acélipar meghatározása

Termék Kombinált nómenklatúra kód

Nyersvas 7201
Ferroötvözetek 7202 11 20, 7202 11 80, 7202 99 11
Vasércbõl közvetlen fémkiválasztással nyert
termék és más szivacsos vas tömb

7203

Vas és nem ötvözött acél 7206
Félkész termékek vasból vagy nem ötvözött
acélból

7207 11 11, 7207 11 14, 7207 11 16, 7207 12 10, 7207 19 11,
7207 19 14, 7207 19 16, 7207 19 31, 7207 20 11, 7207 20 15,
7207 20 17, 7207 20 32, 7207 20 51, 7207 20 55, 7207 20 57,
7207 20 71

Síkhengerelt termékek vasból vagy nem
ötvözött acélból

7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00,
7208 37, 7208 38, 7208 39, 7208 40, 7208 51, 7208 52, 7208 53,
7208 54, 7208 90 10, 7209 15 00, 7209 16, 7209 17, 7209 18,
7209 25 00, 7209 26, 7209 27, 7209 28, 7209 90 10, 7210 11 10,
7210 12 11, 7210 12 19, 7210 20 10, 7210 30 10, 7210 41 10,
7210 49 10, 7210 50 10, 7210 61 10, 7210 69 10, 7210 70 31,
7210 70 39, 7210 90 31, 7210 90 33, 7210 90 38, 7211 13 00,
7211 14, 7211 19, 7211 23 10, 7211 23 51, 7211 29 20, 7211 90 11,
7212 10 10, 7212 10 91, 7212 20 11, 7212 30 11, 7212 40 10,
7212 40 91, 7212 50 31, 7212 50 51, 7212 60 11, 7212 60 91

Melegen hengerelt rúd vasból vagy nem
ötvözött acélból, szabálytalanul felgöngyölt
tekercsben

7213 10 00, 7213 20 00, 7213 91, 7213 99

Egyéb rúd vasból és nem ötvözött acélból 7214 20 00, 7214 30 00, 7214 91, 7214 99, 7215 90 10
Szögvas, idomvas és egyéb szelvény vasból
vagy nem ötvözött acélból

7216 10 00, 7216 21 00, 7216 22 00, 7216 31, 7216 32, 7216 33,
7216 40, 7216 50, 7216 99 10

Rozsdamentes acél 7218 10 00, 7218 91 11, 7218 91 19, 7218 99 11, 7218 99 20
Síkhengerelt termék rozsdamentes acélból 7219 11 00, 7219 12, 7219 13, 7219 14, 7219 21, 7219 22,

7219 23 00, 7219 24 00, 7219 31 00, 7219 32, 7219 33, 7219 34,
7219 35, 7219 90 10, 7220 11 00, 7220 12 00, 7220 20 10,
7220 90 11, 7220 90 31

Rúd rozsdamentes acélból 7221 00, 7222 11, 7222 19, 7222 30 10, 7222 40 10, 7222 40 30
Síkhengerelt termék más ötvözött acélból 7225 11 00, 7225 19, 7225 20 20, 7225 30 00, 7225 40,

7225 50 00, 7225 91 10, 7225 92 10, 7225 99 10, 7226 11 10,
7226 19 10, 7226 19 30, 7226 20 20, 7226 91, 7226 92 10,
7226 93 20, 7226 94 20, 7226 99 20

Rúd más ötvözött acélból 7224 10 00, 7224 90 01, 7224 90 05, 7224 90 08, 7224 90 15,
7224 90 31, 7224 90 39, 7227 10 00, 7227 20 00, 7227 90,
7228 10 10, 7228 10 30, 7228 20 11, 7228 20 19, 7228 20 30,
7228 30 20, 7228 30 41, 7228 30 49, 7228 30 61, 7228 30 69,
7228 30 70, 7228 30 89, 7228 60 10, 7228 70 10, 7228 70 31,
7228 80

Vas szádpalló 7301 10 00
Sín és sínaljzat (keresztkengyel) 7302 10 31, 7302 10 39, 7302 10 90, 7302 20 00, 7302 40 10,

7302 10 20
Varrat nélküli csõ, csõvezeték és üreges profil 7303, 7304
Hegesztett csõ vasból vagy acélból, amely
külsõ átmérõje meghaladja a 406,4 mm-t

7305
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2. számú melléklet
a 6/2008. (III. 7.) GKM rendelethez

A szintetikusszál-ipar meghatározása

Szintetikusszál-ipar:
a) végsõ felhasználástól függetlenül a poliészter, poli-

amid, akril és polipropilén alapú szálak és fonalak vala-
mennyi generikus fajtájának extrudálása és texturálása,

b) polimerizáció (beleértve a polikondenzációt), ha az
alkalmazott felszerelés tekintetében extrudálással együtt
zajlik, vagy

c) bármely kiegészítõ ipari eljárás, amely a kedvezmé-
nyezett vagy ugyanannak a csoportnak más vállalata által
felállított extrudálási/texturálási kapacitással összefügg,
és amely az érintett üzleti tevékenységben, az alkalmazott
gépek tekintetében rendszerint az ilyen kapacitás részét
képezi.

A gazdasági és közlekedési miniszter
7/2008. (III. 12.) GKM

rendelete
a mérõeszközökrõl

és azok mérésügyi ellenõrzésérõl szóló
6/2001. (III. 19.) GM rendelet módosításáról

A mérésügyrõl szóló 1991. évi XLV. törvény 15. §
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a gazda-
sági és közlekedési miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló
163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meg-
határozott feladatkörömben eljárva a következõket rende-
lem el:

1. §

A mérõeszközökrõl és azok mérésügyi ellenõrzésérõl
szóló 6/2001. (III. 19.) GM rendelet 18. § (2) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak
való megfelelést szolgálja:

a) a Tanács 71/316/EGK irányelve (1971. július 26.)
a mérõmûszerekkel és a metrológiai ellenõrzés módszerei-
vel kapcsolatos közös rendelkezésekre vonatkozó tagálla-
mi jogszabályok közelítésérõl;

b) a Tanács 83/575/EGK irányelve (1983. október 26.)
a mérõmûszerekkel és a metrológiai ellenõrzés módszerei-
vel kapcsolatos közös rendelkezésekre vonatkozó tagálla-
mi jogszabályok közelítésérõl szóló 71/316/EGK irányelv
módosításáról;

c) a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi
Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság,
a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel
Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztár-
saság csatlakozásának feltételeirõl, valamint az Európai

Unió alapját képezõ szerzõdések kiigazításáról szóló ok-
mány II. melléklet 1. rész D pont (1) bekezdése;

d) a Bizottság 2007/13/EK irányelve (2007. március 7.)
a mérõmûszerekkel és a metrológiai ellenõrzés módszerei-
vel kapcsolatos közös rendelkezésekre vonatkozó tagálla-
mi jogszabályok közelítésérõl szóló 71/316/EGK tanácsi
irányelv II. mellékletének módosításáról.”

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba,
és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

3. §

Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak való
megfelelést szolgálja:

a) a Bizottság 2007/13/EK irányelve a mérõmûszerek-
kel és a metrológiai ellenõrzés módszereivel kapcsolatos
közös rendelkezésekre vonatkozó tagállami jogszabályok
közelítésérõl szóló 71/316/EGK tanácsi irányelv II. mel-
lékletének módosításáról;

b) a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi
Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság,
a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel
Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztár-
saság csatlakozásának feltételeirõl, valamint az Európai
Unió alapját képezõ szerzõdések kiigazításáról szóló
okmány II. melléklet 1. rész D pont (1) bekezdése.

Dr. Kákosy Csaba s. k.,
gazdasági és közlekedési miniszter

Kormányhatározat

A Kormány
1015/2008. (III. 12.) Korm.

határozata
a Széchenyi Kártya Program folytatásának

feltételeirõl

1. A Kormány

a) a 2008. január 1. és 2008. december 31. között a
Széchenyi Kártya Program keretében kibocsátott kártyák-
hoz 10 millió forint hitelösszegig 365 napra 1 százalék-
pont kamattámogatást biztosít, valamint

b) a 2010. december 31-ig kibocsátott, maximum
25 millió forintos kártyák teljes kölcsönösszegére a Hitel-
garancia Zrt. által vállalt éves garancia díjának 50 százalé-
káig terjedõ támogatást biztosít azzal, hogy a támogatás a
jelen határozat hatálybalépését követõen kibocsátott kár-
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tyák esetében nem haladhatja meg garanciadíj vetítési alap
0,75 százalékának megfelelõ összeget.

2. A Széchenyi Kártya Program keretében kibocsátott
kártyákhoz 2009. január 1-jétõl a kamattámogatás mértéke
0 százalékpont.

3. Az 1. pontban meghatározott kamat- és garancia-
díj-támogatás forrása a kis- és középvállalkozói célelõ-
irányzat.

Felelõs: gazdasági és közlekedési miniszter
Határidõ: azonnal

4. A Kormány egyetért azzal, hogy a pénzügyminiszter
a kis- és középvállalkozói célelõirányzat 2007. évi kötele-
zettségvállalással nem terhelt maradványából a kamattá-
mogatás 2008. évi forrásának biztosítására 1000 millió fo-
rint felhasználását jóváhagyja.

Felelõs: pénzügyminiszter
gazdasági és közlekedési miniszter

Határidõ: azonnal

5. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép ha-
tályba; egyidejûleg a Széchenyi Hitelkártya bevezetésérõl
szóló 1011/2002. (II. 18.) Korm. határozat 3. c) pontja,
Széchenyi Kártya folytatásának feltételeirõl szóló
1130/2005. (XII. 23.) Korm. határozat 1. a) pontja, vala-
mint a 2. pontja hatályát veszti.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

Miniszteri utasítások

9/2008. (II. 25.) GKM utasítás
az egyes miniszteri utasítások hatályon kívül helyezésérõl

10/2008. (II. 25.) GKM utasítás
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Szervezeti
és Mûködési Szabályzatáról

11/2008. (II. 25.) GKM utasítás
a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap gazdálkodásá-
nak szabályairól

12/2008. (III. 12.) GKM utasítás
az Európai Neutronkutató Központ (ESS) projekt elõké-
szítéséért felelõs miniszteri biztos kinevezésérõl és felada-
tairól szóló 3/2008. (III. 12.) GKM utasítás hatályon kívül
helyezésérõl

13/2008. (III. 14.) GKM utasítás
a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal Szervezeti és
Mûködési Szabályzatáról

Az utasításokat az érintettek közvetlenül megkapták, illet-
ve teljes szövegük a Gazdasági és Közlekedési Miniszté-
rium honlapjáról letölthetõk (www.gkm.hu)

Minisztériumi közlemények

Közlemény fejlesztési támogatások odaítélésérõl

Az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. rendelet 82. § (1) bekezdés b) pontja, va-
lamint a Kormány vonatkozó egyedi döntése alapján a
Gazdasági és Közlekedési Minisztérium a Beruházás-ösz-
tönzési Célelõirányzat terhére az alábbi fejlesztési támo-
gatás nyújtásáról kötött szerzõdést:

A kedvezményezett neve: Citibank International Plc Ma-
gyarországi Fióktelep
A támogatási program megvalósítási helye: Budapest
A támogatás célja: szolgáltató központ létrehozása
A támogatás összege: 300 millió forint

Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok
Szakállamtitkárság

Közlemény egyes hegesztett szerkezetek gyártását
végzõ gazdálkodó szervezetek alkalmasságának

igazolását ellátó szervezetek bejegyzésérõl

A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium ezúton értesíti
az érdekelt gazdálkodó szervezeteket, hogy az egyes he-
gesztett szerkezetek gyártását végzõ gazdálkodó szerveze-
tek alkalmasságának igazolásáról szóló 3/1998. (I. 12.)
IKIM rendelet módosításáról szóló 119/2004. (IX. 30.)
GKM rendelet 2. § (3) bekezdése alapján a rendelet sze-
rinti követelmények teljesítésének igazolására az alábbi
szervezetek kerültek bejegyzésre:

1. MBVTI Mûszaki Biztonsági Vizsgáló és Tanúsító Kft.
Székhely: 1012 Budapest, Logodi u. 38–40.
Tel.: 212-3024
A bejegyzés kelte: 2004. november 8.

2. TÜV Rheinland InterCert Kft.
Székhely: 1061 Budapest, Paulay Ede u. 52.
Tel.: 461-1100
A bejegyzés kelte: 2004. november 8.
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3. Építésügyi Minõségellenõrzõ Intézet – TÜV Bayern
Kft.
Székhely: 2000 Szentendre, Dózsa György út 26.
Tel.: (26) 501-120
A bejegyzés kelte: 2004. november 8.

4. TÜV Ausztria Magyarország Vizsgáló és Tanúsító Kft.
Székhely: 1013 Budapest, Lánchíd u. 15–17.
Tel.: 487-0525
A bejegyzés kelte: 2005. március 4.

5. Magyar Hegesztéstechnikai és Anyagvizsgálati Egyesü-
lés
Székhelye: 1148 Budapest, Fogarasi út 10–14.
Tel.: 363-3295, 222-0947
A bejegyzés kelte: 2006. szeptember 25.

6. ECM Irányítási Rendszerek Európai Tanúsítási Szolgá-
lata Kft.
Székhelye: 1112 Budapest, Menyecske u. 25.
Tel.: 222-4179
A bejegyzés kelte: 2008. február 25.

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
Üzleti Környezet Fejlesztése Fõosztály

A gazdasági és közlekedési miniszter
pályázati felhívása

a 2007. évi Nemzeti Minõségi Díj elnyerésére

A pályázat célja

A pályázat célja – a miniszterelnök 3/1996. (VI. 19.)
ME rendelete alapján – a minõségügyben kiemelkedõ
eredményt felmutató gazdálkodó szervezetek tevékenysé-
gének elismerése.

Pályázati feltételek

Pályázatot nyújthatnak be azok a belföldi székhelyû
gazdálkodó szervezetek, amelyek termelõ, szolgáltató, il-
letve közszolgáltatói tevékenységet végeznek és megfelel-
nek a részletes pályázati feltételekben rögzített követel-
ményeknek.

Nem pályázhatnak azon gazdálkodó szervezetek, illetve
azon szervezetek jogutód szervezetei, amelyek az elmúlt
öt évben Nemzeti Minõségi Díjat nyertek, valamint ame-
lyek tanácsadási tevékenységet folytatnak.

A pályázat benyújtása

A pályázat elkészítéséhez és benyújtásához szükséges
jelentkezési lap és a részletes, valamennyi szükséges infor-
mációt tartalmazó pályázati útmutató beszerezhetõ a Szö-
vetség a Kiválóságért Közhasznú Egyesülettõl (1063 Bu-

dapest, Munkácsy Mihály u. 16.; telefon/fax: 1/332-0362,
1/331-7549, e-mail: info@kivalosag.hu), illetve letölthetõ
a www.kivalosag.hu honlapról.

A pályázat önértékelésen alapul, amelynek elkészítése
érdekében a Szövetség a Kiválóságért Közhasznú Egyesü-
let – elõzetes jelentkezés alapján – egynapos költségtéríté-
ses, konzultációval egybekötött felkészítést biztosít az ér-
deklõdõk számára. Ennek, valamint a díj átadásának terve-
zett idõpontját a pályázati útmutató tartalmazza.

A pályázási szándékot 2008. március 14-én 15 óráig
kell jelezni, a pályázati anyagot legkésõbb 2008. március
31-én 15 óráig kell benyújtani a pályázati útmutatóban
meghatározottak szerint a Szövetség a Kiválóságért Köz-
hasznú Egyesülethez.

A pályázat eljárási díját a Szövetség a Kiválóságért
Közhasznú Egyesület 11600006-00000000-20396165
számú számlájára kell befizetni „Nemzeti Minõségi Díj”
megjelöléssel, amely

– 250 fõnél kevesebb dolgozói lét-
számú, illetve közszolgáltatói
szervezet esetén 250 000 Ft + áfa

– 250 és 500 fõ közötti dolgozói
létszámú szervezet esetén 500 000 Ft + áfa

– 500 és 1000 fõ közötti dolgozói
létszámú szervezet esetén 600 000 Ft + áfa

– 1000 és 2000 fõ közötti dolgozói
létszámú szervezet esetén 800 000 Ft + áfa

– 2000 fõnél nagyobb dolgozói
létszámú szervezet esetén 1 000 000 Ft + áfa.

A pályázati eljárási díj befizetésének tényét a pályázat
benyújtásával egyidejûleg kell a pályázónak igazolnia.

A pályázatok elbírálásának rendje

A beérkezett pályázatokat a Nemzeti Minõségi Díj Bi-
zottság bírálja el, szakértõk bevonásával. A Bizottság ja-
vaslatát a gazdasági és közlekedési miniszter terjeszti dön-
tésre a miniszterelnök elé. Összesen négy díj ítélhetõ oda
termelõ és szolgáltató területen kis- és közepes méretû,
nagyméretû, valamint nagyméretû szervezet üzleti egysé-
ge és a közszolgáltatói kategóriákban. A Nemzeti Minõsé-
gi Díj pályázat keretében a pályázók európai elismerõ ok-
levelet vehetnek át, melynek feltételeit a pályázati útmuta-
tó tartalmazza. A pályázatok értékelése és a döntési folya-
mat során nyert üzleti információkat a közremûködõk bi-
zalmasan kezelik.

A nyertesek oklevelet és névre szóló képzõmûvészeti
kisplasztikát kapnak teljesítményük elismeréseként, ame-
lyeket a miniszterelnök ünnepélyes keretek között nyújt át.
A nyertesek jogosultak ezt a tényt üzleti dokumentumai-
kon, reklámanyagaikon feltüntetni.

A díjazottak névsora megjelenik a Magyar Közlönyben.
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A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye hatósági alkalmassági bizonyítvánnyal
rendelkezõ gazdálkodó szervezetekrõl

I. A 3/1998. (I. 12.) IKIM rendelet alapján kiállított, érvényes hatósági alkalmassági bizonyítványok jegyzéke

Az egyes hegesztett szerkezetek gyártását végzõ gazdálkodó szervezetek alkalmasságának igazolásáról szóló 3/1998.
(I. 12.) IKIM rendelet elõírásai alapján a mûszaki-biztonsági felügyeletet ellátó szervezet hatáskörébe tartozó berende-
zések hegesztésére jogosító, 2008. január 1-jén érvényes hatósági bizonyítvánnyal rendelkezõ gazdálkodó szervezetek
jegyzéke a következõ.

A jegyzék közzététele a rendelet 4. §-ának elõírása alapján került sor.

Gazdálkodó szervezet neve Címe

2 T Tervezõ, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2700 Cegléd, Külsõ-Kátai út 96.
ACÉLÍV-BÉTA Kft. 3544 Miskolc, Kerpely A. u. 3510 Miskolc, Pf.: 648.
ACTIVE Szolgáltató Bt. 4551 Nyíregyháza-Oros, Diák u. 18.
AGROGÉP Gépgyártó Kft. 4461 Nyírtelek, Petõfi S. u. 3.
ALSTOM Power Hungária Rt. 1138 Budapest, Váci út 152-156.
Általános Szerelõipari Kft. 5380 Tiszaújváros, Lévay u. 24.
ALTERRA Építõipari Kft. 1103 Budapest, Sibrik Miklós út 30.
AMBA Gyár és Gépszerelõ Vállalkozási Kft. 8200 Veszprém, Tímár u. 3/B.
AQUA-NÍVÓ Víz- és Hõtechnikai Kft. 9700 Szombathely, Olimpia u. 13.
Argon-Csõszer Kft. 2400 Dunaújváros, Szabadság u. 1. Ipari telep: HUNGRANA Kft.

területén, 2432 Szabadegyháza
ATEV Rt. 1097 Budapest, Illatos út 23.
BAINIT Kft. 1182 Budapest, Tarkõ u. 34/B.
Bakonyi Erõmû Rt. Erõmûvi Igazgatóság 8401 Ajka, Gyártelep
BAV Kft. 2800 Tatabánya, Eötvös u. 11.
BC-Ongromechanika Vegyipari Gépgyártó és Kivitelezõ Kft. 3702 Kazincbarcika, Bolyai tér 1.
Berépszer Kft. 3516 Miskolc, Simándi P. u. 4.
BÉTA-THERM Kft. 7562 Segesd, Kossuth L. u. 90.
Biopetrol Környezettechnikai Kft. 6726 Szeged, Thököly út 85.
BIS Hungary Kft. 2442 Százhalombatta, Csenterics u. 2.
C+C Mûszaki Fejlesztõ Kereskedelmi Szolgáltató Kft. 3023 Petõfibánya, Hatvani út 1.
CHEMORIENS Kft. 1238 Budapest, Grassalkovich út 10.
CH-PLUSSZ 2000 Kft. 6750 Algyõ, Külterület hrsz.: 01761/6.
CIKO Környezetvédelmi és Szolg. Bt. 6600 Tiszaalpár, Ady E. u. 58.
CM Szolgáltató Kft. 8500 Pápa, Juhar u. 2.
COOL-TECHNIQUE Kft. 1104 Budapest, Kada u. 114/B.
COOPTECH Kft. 2330 Dunaharaszti, Soroksári út 9.
Cseh és Társai Mûszaki és Kereskedelmi Kft. 4200 Hajdúszoboszló, Ady E. u. 87.
CSÕ-2000 Kft. 5000 Szolnok, Ady E. út 6–8.
CSÕFÉM-SZER Kft. 4033 Debrecen, Kisfaludy u. 27.
CSÕSZER Berendezéseket Szerelõ Kft. 1103 Budapest, Gergely u. 81.
Csuzi Antal e.v. 6237 Kecel, Tavasz u. 5.
D.C. Gépészeti Szerelõ és Karbantartó Kft. 7030 Paks, Kölesdi u. 46.
DESIGNER TEAM Mérnökiroda és Szolgáltató Kft. 3916 Bodrogkeresztúr, Óvásártér út 12.
D-GESZTORBAU Ipari és Kereskedelmi Kft. 3574 Bõcs, József Attila u. 16.
DH Szerviz Kft. 4028 Debrecen, Tüzér u. 4.
DIMER Termelõ Szolgáltató és Kereskedõ Kft. 2890 Tata, Szõgyéni út 1/a
DKG-EAST Rt. 8800 Nagykanizsa, Vár u. 9.
DOBSTADT Kft. 7044 Nagydorog, Bartók B. u. 7.
DONAUWERK Kft. 1097 Budapest, Illatos út 19-23.

282 GAZDASÁGI KÖZLÖNY 4. szám



Gazdálkodó szervezet neve Címe

DUNAFERR ENERGIASZOLGÁLTATÓ Kft. 2400 Dunaújváros, Vasmû tér 1-3.
DUNAFERR Energiaszolgáltató Kft. Miskolci Fióktelep 3540 Miskolc, Vasgyári u. 43.
DUNAFERR Fejlesztõ és Karbantartó Kft. 2400 Dunaújváros, Vasmû tér 1-3.
Dunamenti Erõmû Zrt. 2440 Százhalombatta, Erõmû u. 2.
Duna-Mount 2003 Ipari és Szolgáltató Kft. 2428 Kisapostag, Meggyvágó u. 16.
E.ON EÜT Erõmûüzemeltetõ és Szolgáltató Kft. 4030 Debrecen, Mikepércsi út 1.
EDILMAT Kft. 8330 Sümeg, Mihályfai u. 29.
EGERFÉM Ipari és Kereskedelmi Kft. 3394 Egerszalók Hrsz.: 081/4 3301., Eger Pf.:590
ÉL - TEAM Kft. 2220 Vecsés, Budai N. Antal u. 74.
ÉLBER Kft. 6090 Kunszentmiklós, Rákóczi u. 62.
ELPO Mérnnöki és Szolgáltató Kft. 1039 Budapest, Ady Endre u. 12.
ENERGIA Kazánjavító Kft. 6723 Szeged, Hajós u. 8.
ENERGOCOOP Kft. 4400 Nyíregyháza, Tompa M. u. 12.
ENERGOPROMPT Kft. 1111 Budapest, Sztoczek u. 19.
ENERGOSZERVIZ Kft. 4031 Debrecen, Határ út 28/A.
ENGVIN Ipari, Ker. és Szolg. Kft. 6791 Szeged, Kamilla u. 64.
ENSZER Kft. 1038 Budapest, Gyöngyvirág u. 60.
Erdõs és Társa Kft. 4440 Tiszavasvári, Kelep Ilona út 2.
Erõmû-Variant Ipari Szolgáltató Kft. 2510 Dorog, Esztergomi út 17.
EU ARK Mérnökség Kft. 3561 Felsõzsolca, Petõfi út 20.
EURO-NORP HARCON Szerelõipari és Kereskedelmi Zrt. 1149 Budapest, Angol u. 30.
EXPLANT Gáz- és Olajipari Karbantartó és Szolg. Kft. 6000 Kecskemét, Szolnoki hegy 232.
EXTRAKARB Kft. 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi u. 6.
FADDIKORR Kft. 6413 Kunfehértó, IV. körzet 27.
Fém- és Mûanyag-feldolgozó Kft. 4152 Püspökladány, Kolozsvári u. 2.
FÉMÉP Borsodi Fémszerkezet Építõ Gyártó, Építõ és Szolgáltató
Kft.

3704 Berente, Ipar utca 2.

FÉMSZER ’97 Kft. 4033 Debrecen, Szitás u. 8.
FERROLEX Építõ Szerelõ, Kereskedõ és Szolgáltató Kft. 2400 Dunaújváros, Bocskai út 6.
Fiorentini Hungary Kft. 1103 Budapest, Gergely u. 83.
Fodor Gáz Kft. 4400 Nyíregyháza, Ady E. u. 14.
FORCE Kft. 1107 Budapest, Basa u. 20.
Gál és Társai Kft. 3586 Sajóörös, Kossuth út 58/A Telephelyek:

3580 Tiszaújváros, Ipari Park, Huszár Andor út
3580 Tiszaújváros, MOL Nyrt. TIFO

GANZ ACÉL Zrt. 1089 Budapest, Golgota u. 6.
Ganz Danubius Hungarosteel Kft. 1036 Budapest, Viador u. 7.
GÁZKAR Kft. 1022 Budapest, Lórántffy Zs. u. 2.
GEOPROTECT Kft. 1116 Budapest, Temesvár u. 20.
GÉPKAR Kft. 7030 Paks, Vasút u. 2.
GÉP-MONT Kft. 2440 Százhalombatta, Olajmunkás út 1.
GlobálTech Kereskedelmi, Szolgáltató és Koordinációs Kft. 3580 Tiszaújváros, Ipartelep 21. 12/1. hrsz.
GRÁDUS Tüzeléstechnikai és Épületgépészeti Kft. 2837 Vértesszõlõs, Sport u. 2.
GYORSSZER PLUSZ Kft. 7200, Dombóvár, Molnár Gy. u. 23.
GYVG KANIZSA TECHNOLÓGIAI GÉP- és CSÕSZERELÕ
Kft.

8800 Nagykanizsa, Csengery u. 113.

HAJDÚFLEX Kereskedelmi Szolgáltató és Mérnöki Kft. 4026 Debrecen, Jókai u. 2
HAMARSZER Bt. 7636 Pécs, Gadó u. 12.
HINKE Kft. 7090 Tamási, Szabadság u. 91.
HÕTECHNIKA-ÉSZAK Építõ és Kereskedelmi Kft. 3793 Sajóecseg, Hrsz.: 08/10.
HT Speciál 2000 Kft. 1194 Budapest, Iparos u. 7.
Hundeola Stahl Kft. 2840 Oroszlány, Majki u. 6.
HUNGISZER Kft. 6750 Algyõ, Berek u. 31.
HÛT-SZER Hûtés és Technológiai Csõszerelõ Kft. 3534 Miskolc, Móricz Zsigmond út 4.
I.M.H. Kft. 2400 Dunaújváros, Kossuth L. u. 16.
IGN MONTIVO Vállalkozási, Szerelési és Karbantartási Kft. 7030 Paks, Nyárfa u. 2.
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IMO Hungária MS Kft. 3530 Miskolc, Hunyadi u. 5.
INTEGA Hungária Kft. 1165 Budapest, Margit u. 114.
INTERN Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 3527 Miskolc, Vásárhelyi Pál u. 6.
INTERSZER Kft. 2360 Gyál, Határ út 17.
IPC –SVG Kft. 3100 Salgótarján, Rákóczi u. 41.
Juhász 2002 Kft. 2400 Dunaújváros, Dózsa György út 9.
JUSZTIN és FIA Kazánngyártó és Kereskedelmi Kft. 5900 Orosháza, Bem József u. 6.
Kalor-Center Kft. 1106 Budapest, Maglódi út 6.
KALORSZER Kft. 2085 Pilisvörösvár, Hunyadi u. 65.
Kazánjavító 83 Kft. 6000 Kecskemét, Március 15. u. 53.
KAZÁN-JAVSZER Kft. 1105 Budapest, Nyitra u. 20.
KAZÉP Kazánjavító és Szerelõ Kft. 5900 Orosháza, Vásárhelyi út 55-57.
KAZÉP Lángtechnika Kft. 5900 Orosháza, Dózsa György u. 35.
Keviépszer Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 4034 Debrecen, Vágóhíd u. 18.
KIM – TECH Kft. 4095 Folyás, Felszabadulás u. 11/a.
KIPSZER Energia Technológiai Zrt. 1106 Budapest, Jászberényi út 24–36.
KIS” Szerelõ és Kereskedõ Kft. 3792 Sajóbábony, Gyártelep
KÓPIS és TÁRSA Kft. 7030 Paks, Vasút u. 10.
KOREL Kft. 2030 Érd, Budafoki u. 10.
Korrekt Bau ’97 Kft. 5750 Algyõ, Sport u. 10.
KORRTECH Épületgépészeti Kivit., Szolg. és Ker. Kft. 4024 Debrecen, Rákóczi u. 37.
Kovács & Török Kft. 1142 Budapest, Sárrét park 7/b.
KÖGÁZ Kanizsa Épszer Kft. 8800 Nagykanizsa, Tárház u. 6.
KÖZMÛ – TESZT Kft. 1148 Budapest, Kaffka Margit u. 28.
KRAFTSZER Kft. 1139 Budapest, Lomb u. 23-27.
KRISTÓ Csõszerelõ Kft. 2451 Ercsi, Móricz Zsigmond u. 19.
KVV Kõolajvezetéképítõ ZRT. 8600 Siófok, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 207.
LINDE GÁZ Magyarország Rt. 9653 Répcelak, Carl von Linde u. 1.
Lukács Kft. 4060 Balmazújváros, Arany J. u. 23.
MAGNET Tartálygyártó Kft. 7342 Mágocs, Kültelek 22.
MAGYAR CUKOR Zrt. 1112 Budapest, Budaörsi út 161.

Telephely: 9443 Petõháza, Kinizsi u.6.
MAL Magyar Alumínium Termelõ és Kereskedelmi Rt. Timföld
Ágazat Bauxitbányászati Ágazat

8401 Ajka, Gyártelep, hrsz.: 598.

MAL Magyar Alumínium Termelõ és Kereskedelmi Rt. Timföld
Ágazat

8401 Ajka, Gyártelep, hrsz.: 598.

MATERIÁL Vegyipari Szövetkezet 1239 Budapest, Ócsai út 10.
Mátészalkai Szerelvénygyártó Kft. 4700 Mátészalka, Jármi út 55.
Mátra Cukor Zrt. szolnoki telephely 5000 Szolnok, Gyökér u. 10.
MÁTRAI Hegesztéstechnikai és Szakképzési Kft. 3272 VISONTA, Erõmû út 11.
MÁV Vagon Kft. 8000 Székesfehérvár, Takarodó út 1.
MECHAPLAN 97 Gépészeti tervezõ, szolgáltató Kft. 8105 Pétfürdõ, Cseri u. 21.
MÉDIA STAR Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 3780 Ládbesenyõ, Rákóczi út 53.
MEDICOMP Kft. 1173 Budapest, Vanília u. 42.
MEGAKALOR Kazángyártó és szolgáltató Kft. 1151 Budapest, Csomád út 52.
MÉLYÉPSZER Kft. 1112 Budapest, Törökbálinti út 20.
METAL WORKER Építõipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 2426 Baracs, Liget sor 32/A.
METALCOR ’97 Kft. 4042 Debrecen, Pallagi út 13.
Miskolci Hõszolgáltató Kft. 3534 Miskolc, Gagarin u. 52.
Mistral Maten East Kft. 4405 Nyíregyháza, Zsálya u. 12.
MISTRAL-MATEN WEST Kft. 2900 Komárom, Tamási Áron u. 19.
MULTI Kft. 1037 Budapest, Laborc u. 2/a.
Muntyán és Társai Bt. 5600 Békéscsaba, Sirály köz 7.
NEUTRON Kft. 7030 Paks, Szabó Erzsébet u. 16.
New Konstruktív Kft. 8900 Zalaegerszeg, Hock J. u. 60.
NITROGÉNMÛVEK Rt. 8105 Pétfürdõ, Hõsök tere 14.
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NOVA-ALPIN Építõipari és Szolgáltató Kft. 3762 Szögliget, Szabadság tér 7.
OILTECH Kft. 8878 Lovászi, Pf. 8.
Olajipari Karb. Fejl. És Tervezõ Kft. 6750 Algyõ, Ipartelep
OROSTHERM Mérnökszolgálati és Szerelõipari Kft. 5900 Orosháza, Bajnok u. 3.
PAGÉP Kft. 7100 Szekszárd, Augusz I. u. 9–11.
Pannon Petroleum Szénhidrogénipari Szolgáltató Kft. 8981 Gellénháza, Kossuth u. 2-4.
PANNONPOWER RT. 7630 Pécs. Edison u. 1. 7612 Pf: 19.
PARÁZS Szolgáltató Kft. 2330 Dunaharaszti, Deák F. u. 30.
PENTSTAR Service Kft. 2440 Százhalombatta, Tóth L. u. 1.
Pereces Oil szerviz Kft. 3530 Miskolc, Bihari út 3.
PÉTÁV Pécsi Távfûtõ Kft. 7623 Pécs, Tüzér u. 18-20.
PETROL Kft. 1047 Budapest, Fóti út 43.
PETROL PLUS Kft. 4511 Nyírbogdány, Gyártelep u. 1.
PETROLSZOLG Kft. 2440 Százhalombatta, Olajmunkás út 2.
PETROLTEAM Olajipari Szolgáltató és Szállítmányozási Kft. 5525 Füzesgyarmat, Ipartelep 0416/34. hrsz.
Pintér Mûvek 6237 Kecel, II. Rákóczi F. út
PIROGOLD Kft. 2162 Õrbottyán, Arany J. u. 320/2.
Privát Techno-Szer Kft. 3599 Sajószöged, Kodály út 1.
PROMPT’94 Kft. 3263 Domoszló, Ságvári út 44.
PROPÁN ‘93 Kft. 4200 Hajdúszoboszló, Szováti u. 4.
QUICK 2000 Kft. 4440 Tiszavasvári, Kossuth u. 61/1.
R & M TS DUNA Kft. 1106 Budapest, Akna u. 2-4.
R&M TS KeMont Kft. 3580 Tiszaújváros, Vegyészek útja 8.
RÁBTHERM Fûtés-,Klima-,Tüzeléstechnikai Szerviz és Szolgál-
tató Kft.

9024 Gyõr, Pápai u. 21.

RAJNA-BAU Kft. 3531 Miskolc, Kiss Ernõ út 23.
Rátherm Épületgépészeti és Szolgáltató Kft. 9023 Gyõr, Fehérvári u. 22.
Ratio Homini Kft. 1151 Budapest, Alag u. 9.
REINER és KANTI Kkt. 9700 Szombathely, Komlósi F. u. 51.
Richter Gedeon Vegyészeti Gyár RT. Fióktelepe Dorog 2510 Dorog, Esztergomi út 27.
ROHÉ Hungária Kft. 1158 Budapest, Késmárk u. 9.
ROZMARING – SZALÓ Kft. 2533 Miskolc, Lórántffy Zs. u. 30.
SADE-Magyarország Mélyépítõ Kft. 1117 Budapest, Budafoki út 72-74.
SÁNDOR és TÁRSA Kereskedelmi, Szolgáltató és Kivitelezõ
Kft.

5900 Orosháza, Vásárhelyi út 76.

SÉDEX Szerelõ és Szolgáltató Kft. 8400 Ajka, Kossuth u. 17.
SIEMENS Erõmûtechnika Kft. 1158 Budapest, Késmárk u. 24-28.
SILVO Zrt. 1037 Budapest, Õzsuta u. 129.
ST Kazán-Technika Kft. 1108 Budapest, Harmat u. 174.
STAHL Acélszerkezet Gyártó és Szerelõ Kft. 3791 Sajókeresztúr, Ipartelep
STEEL XXI. Kft. 3036 Gyöngyöstarján, István út 29.
STEELCORP Kft. 4029 Debrecen, Csapó u. 42.
STORATHERM Kft. 7634 Pécs, Magyarürögi út 33/1.
Strang Szerelõipari Rt. 5600 Békéscsaba, Õszi u. 1.
Stumpf és Társai Ipari és Kereskedelmi Kft. 8400 Ajka, Fenyõ u. Hrsz: 2233.
SÜD-ALI Alumínium Szerkezetek Kft. 6800 Hódmezõvásárhely, Makói út
SVG-2000 Vegyipari Gépgyár Kft. 3100 Salgótarján, Rákóczi u. 141.
SZAKSZER 88 Szak- és Szerelõipari Kft. 2400 Dunaújváros, Béke tér 3.
Székesfehérvári Fûtõerõmû Kft. 8000 Székesfehérvár, Királysor 1/B
SZERSZIG Ker. és Szolg. Kft. 2440 Százhalombatta, MOL Rt. 1. telep 32.
SZETT Kft. 2000 Szentendre, Kálvária tér 5.
TAG Tartály- és Acélszerkezet Gyártó Kft. 8660 Tab, Csabapuszta
TANK-SERVICE Kft. 4481 Nyíregyháza-Sóstóhegy, Szabó Lõrinc u. 47.
TANK-SZER Kft. 7400 Kaposvár, Jutai u. 37.
Tatabánya Erõmû Kft. 2800 Tatabánya, Vájár köz 2.
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TECHNOIR Kft. 1161 Budapest, Nefelejcs u. 3.
TECHNOKOORD Koordinációs és Szolgáltató Kft. 4097 Tiszagyulaháza, Zrínyi u. 5/A.
TECHNO-PRODUKT Kft. 2510 Dorog, Esztergomi út. 14.
TECHNO-SZER 2000 Technológiai Gépészeti Csõszerelõ Kft. 5530 Vésztõ, Békési út 61.
TECHNOSZER Kft. 8981 Gellénháza, Olajbányász krt. 9/1.
TECHNOSZER Kkt. 2120 Dunakeszi, Barátság útja 41.
TECHSZERVIZ Kft. 4029 Debrecen, Csapó u. 42.
TECTUM Épületgépészeti és Kereskedelmi Kft. 1118 Budapest, Torbágy u. 13.
TEMPÓ Kúttechnika Kft. 4400 Nyíregyháza, Északi krt. 13.
Termofarm Propán/Bugángáz Szolg. Ker. Kft. 6065 Lakitelek, Ugi út 38.
TERMOSZERVIZ Kft. 8800 Nagykanizsa, Csengery u. 113/B.
TERRA-21 Kft. 2016 Leányfalu, Móricz Zs. út 34.
Thermoszerviz Kft. 6720 Szeged, Brüsszeli krt. 8.
THERMO-VARIANT Kft. 8449 Magyarpolány, Ady E. u. 12.
TIGÉP Tiszakécskei Gépgyár Kft. 6060 Tiszakécske, Dózsa telep 69.
TISZAGÉPSZER Gyárszerelõ, Építõ és Szolgáltató Kft. 3580 Tiszaújváros, Tisza u. 2/a. 3272 Visonta, Erõmû út 11.
Tiszaláng Kkt. 6060 Tiszakécske, Tiszabög 116.
TMK-AUTOMATIKA Kft. 3581 Tiszaújváros, Ipartelep Pf.: 164.
TÓTH ACÉL Csõvezeték Építõ Kft. 1211 Budapest, Duna lejáró u. 10.
Transelektro Ganz-Röck Zrt. 6100 Kiskunfélegyháza, Csanyi út 2.
TRIÁSZ-95 Szolg. és Kereskedelmi Kft. 4400 Nyíregyháza, Pazonyi tér 11.
Turbo Team Kft. 4934 Beregdaróc, Pf.: 6.
UNICENTRÁL ÜZEMSZERVIZ Kft. 9027 Gyõr, Puskás Tivadar u. 8.
Uniferro Kazán és Gépgyártó Kft. 8790 Zalaszentgrót, Május 1. u. 17.
UNIMONTEX Technológiai Berendezéseket Gyártó és Szerelõ
Kft.

8401 Ajka, II. sz. Timföldgyár

UNIWATT Energetikai és Környezetvédelmi Berendezések
Gyára Kft.

7200 Dombóvár, Munkás tér 1. Pf.: 10.

Üzemanyagkút Bt. 8500 Pápa, Hódoska u. 13.
VARGA ’97. Épületgépészeti Kivit. és Szolg. Kft. 4031 Debrecen, Bartók Béla út 39.
VÁRSZER ’94 Kft. 8100 Várpalota, Kossuth út 66.
VASÉP Vasipari Kft. 4440 Tiszavasvári, Nánási út 2.
Vasipari és Tartálygyártó Kft. 4002 Debrecen, Balmazújvárosi út 10.
VASITHERM Kft. 9700 Szombathely, Vízöntõ u. 7.
VEGYÉPSZER Rt. 1151 Budapest, Mogyoród útja 42.
Vegyesipari Vállalkozó Mûhely Kft. telephely: 5000 Szolnok, Rétpart út 21.

székhely:
5000 Szolnok, Barack u. 5/a. 5000 Szolnok, Tószegi út 51.

Vegyipari Gépgyártó és Szolgáltató Kft. 3792 Sajóbábony, Gyártelep
Villkesz Villamosipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 7032 Paks 2. Pf.: 17.
VILLKESZ Villamosipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1138 Budapest XIII., Révész u. 18.
VÍZBER’82 Energetikai Szolgáltató Bt. 8000 Székesfehérvár, Radványi u. 11.
V-METÁLBAU Kft. 3525 Miskolc, Dr. Antall József tér 2.
VOLUMIX Kft. 7636 Pécs, Illyés Gy. u. 16.
VULKÁN Kft. 2022 Tahi, Szõlõ u. 2.
W.N.M. Kontur Bt. 1173 Budapest, Újlak u. 27.
WEINBERG ’93 Építõ Kft. 3950 Sárospatak, Malomkõgyár u. 7.
WF Építõipari és szolgáltató Kft. 2900 Komárom, Honfoglalás u. 16.
ZÖLDÁG Kft. 1093 Budapest, Mátyás u. 13.
ZVG Kft. 3700 Kazincbarcika, Vadvirág út 24.

2007. július 1. és 2008. január 1. között hatósági alkalmassági bizonyítvány visszavonás nem volt.
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II. A 11/1994. (III. 25.) IKM rendelet alapján kiállított, érvényes hatósági alkalmassági bizonyítványok jegyzéke

Az éghetõ (veszélyes) folyadékok és olvadékok tárolótartályairól szóló, többször módosított 11/1994. (III. 25.) IKM ren-
delet elõírásai szerint, 2008. január 1-jén érvényes hatósági bizonyítvánnyal rendelkezõ gazdálkodó szervezetek jegyzé-
ke a következõ.

A jegyzék közzététele a rendelet 6. § (4) bekezdésének elõírása alapján került sor.

Gazdálkodó szervezet neve Címe/telephely(ek) címe

2 T Tervezõ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2700 Cegléd, Külsõ-Kátai út 96.
A – 10 Rt. 6720 Szeged, Kelemen u. 3.
ACTIVE Szolgáltató Bt. 4551 Nyíregyháza - Oros, Diák u. 18.
ÁCSK Általános Csõszerelõ Kft. 1106 Budapest, Keresztúri út 30 – 38. Székhely:

2100 Gödöllõ, Palota-kert 11.
ADDITÍV Bt. 1021 Budapest, Völgy utca 32/b
ÁEF Anyagvizsgáló Laboratórium Kft. 1112 Budapest, Budaörsi út 45.
AK-S Kft. 1158 Budapest, Késmárk utca 8-10.
AMBA Gyár és Gépszerelõ Vállalkozási Kft. 8200 Veszprém, Tímár u. 3/B.
AQUA-NÍVÓ Víz- és Hõtechnikai Kft. 9700 Szombathely, Szövõ út 100.

Központ: 9700 Szombathely, Olimpia u. 13.
Argon Csõszer Kft. 2400 Dunaújváros, Október 23. tér 9.
ATLAS Innoglobe Tervezõ és Szolgáltató Kft. 1221 Budapest, Magdolna utca 6.
BÁRDI Mûszaki Szolgáltató és Környezetvédelmi Kft. 6000 Kecskemét, Tüzér utca 2.
BC-Ongromechanika Vegyipari Gépgyártó és Kivitelezõ Kft. 3702 Kazincbarcika, Bolyai tér 1.
BIOPETROL Környezettechnikai Kft. 6726 Szeged, Thököly út 85.
BIS Hungary Kft. Duna Igazgatóság Központ: 1106 Budapest, Akna u. 2-4.

Telephely: 2442 Százhalombatta, Csenterics u. 2.
BRONTI 99 Kft. 8943 Bocfölde, Kiskúti u. 11.
BUDAPLAST Mûanyag és Kereskedelmi Rt. 3033 Rózsaszentmárton, Iskola u. 54.

központ: 1142 Budapest, Erzsébet Királyné útja 104.
CHEMORIENS
Technológiai Szerelõ és Vegyipari Berendezéseket Gyártó Kft .

2364 Ócsa, Némedi major
Székhely: 1238 Budapest, Grassalkovich út 10.

CIKO Környezetvédelmi Kft. 6066 Tiszaalpár, Ady Endre u. 58.
CM Szolgáltató Kft. 8500 Pápa, Juhar u. 2.
COOPTECH Kft. 2330 Dunaharaszti, Soroksári út 9.
CORROCONT NDT Kft. 1124 Budapest, Szendi u. 1.
CSÕ-MONTAGE Technológiai és Épületgépészeti Szerelõ Kft. 1103 Budapest, Gyömrõi út 33.
CSÕSZER Berendezéseket Szerelõ Rt. 1103 Budapest, Gergely u. 81.
Csuzi Antal e.v. 6237 Kecel, Tavasz u. 5.
DKG-EAST ZRt. 8800 Nagykanizsa, Vár u. 9.
DONAUWERK Gyár és Ipari Szerelõ, Szolgáltató Kft. 1097 Budapest, Illatos út 19-23.
DUNAFERR Energiaszolgáltató Kft. 2400 Dunaújváros, Vasmû tér 1-3.
DUNAFERR Fejlesztõ és Karbantartó Kft. 2400 Dunaújváros, Vasmû tér 1-3.
DUNA-VERTIK Építõipari, Kereskedelmi és Szolgaáltató Kft. 2428 Kisapostag, Bem utca 2.
EGERFÉM Ipari és Kereskedelmi Kft. 3394 Egerszalók 081/4 hrsz. levélcím: 3301 Eger, Pf.: 590
ÉLBER Élelmiszeripari Ber, Gyárt. Kft. 6090 Kunszentmiklós, Rákóczi u. 62.
ELGOSCAR-2000 Környezettechnológiai és Vízgazdálkodási Kft. 1145 Budapest, Kolumbusz u. 17-23.
ENERGIA Kazánjavító Kft. 6723 Szeged, Hajós u. 8.
ENERGIE-GENEROL Kft. 3292 Adács, Aradi vértanúk útja 3.
ENERGOSZERVIZ Kazánszerelõ és Szolgáltató Kft. 4031 Debrecen, Határ u. 28/a.
EU-ARK Mérnökség Kft. 3561 Felsõzsolca, Petõfi út 20.
EUROCLEAN-HUNGARY Német-Magyar Szolgáltató és Keres-
kedelmi Kft.

2030 Érd, Velencei út 29.

EURO-NORP HARCON Szerelõipari és Kereskedelmi Zrt. 1149 Budapest, Angol u. 30.
EUROSOL Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2443 Százhalombatta, Pf.: 4.
EUROTIP Ipari, Kereskedelmi, Szolgáltató Kft. 2443 Százhalombatta, MOL Rt. 1. sz. telep 10. épület
EXCELSIOR Ipari Szolgáltató Kft. 1114 Budapest, Bartók Béla út 19.
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EXPLANT Gáz- és Olajipari Karbantartó és Szolgáltató Kft. 6000 Kecskemét, Szolnoki hegy 232.
EXTRAKARB Kft. 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi u. 6.
FADDIKORR Kft. 6413 Kunfehértó, IV. körzet 27.
FARAGÓ és TÁRSA Kft. 6725 Szeged, Kálvária sgt. 87/a. Központ: 6300 Kalocsa, Bajcsy

Zsilinszky u. 2.
FÉMÉP Borsodi Fémszerkezet Építõ Kft. 3704 Berente, Ipari út 2.
FÉMSZER ’93 Kft. 4042 Debrecen, Pallagi út 13.
Gál és Társai Kft. 3586 Sajóörös, Kossuth út 58/A

Telephelyek:
-3580 Tiszaújváros, Ipari park, Huszár Andor út
-3580 Tiszaújváros, MOL Nyrt. TIFO

GANZ-BVG Építõ és Acélszerkezet-szerelõ Kft. 1121 Budapest, Gyepsor utca 1.
GENERÁL – WESTING Bt. 9730 Kõszeg, Malomárok u. 25.
GEOPROTECT Környezetvédelmi, Építõipari és Szolgáltató Kft. 2030 Érd, Fehérvári út 69.

Központ: 1116 Budapest, Temesvár u. 20.
GÉPKAR Gépészeti Tervezõ, Szerelõ és Karbantartó Kft. 7030 Paks, Vasút u. 2.

(központ: 1113 Budapest, Bocskai út 77–79.)
GÉP-MONT Kft. 2440 Százhalombatta, Olajmunkás út 1.
GIA-HUNGÁRIA Kereskedelmi és Szerelõ Kft. 1139 Budapest, Kartács u. 24-26.
GLB Alkatrészgyártó és Szerelõipari Vállalkozási Kft. 6725 Szeged, Kálvária sgt. 44.
GlobálTech Kereskedelmi, Szolgáltató és Koordinációs Kft. 3580 Tiszaújváros, Ipartelep 21. 12/1. hrsz.
Gönczi és Fia Lakatosipari, Ker. és Szolg. Kft. telephely: 5340 Kunhegyes, Tiszaszentimrei út 13.

székhely: 1044 Budapest, Ipari park u. 9.
GRÁDUS Tüzeléstechnikai és Épületgépészeti Kft. 2837 Vértesszõlõs, Sport u. 2.
GRP PLASTICORR Fejlesztõ, Szolgáltató és Kivitelezõ Kft. 1097 Budapest, Illatos út 7.
GYGV Kanizsa Kft. 8800 Nagykanizsa, Csengery u. 113.
HAJDUKOMM Környezetvédelmi Szolgáltató Kft. 4031 Debrecen, Határ út 1022.
H-T SPECIÁL 2000 Kft. 1194 Budapest, Iparos utca 7.
HTTV Horváth Tartálytisztító és Vizsgáló Kft. 4100 Berettyóújfalu, Bocskai út 30.
HUNDEOLA Stahl Fémszerkezetgyártó Kft. 2851 Környe, Tópart u. 1/A. Központ: 2840 Oroszlány, Majki u. 6.
HUNTSMAN CORPORATION HUNGARY Vegyipari Termelõ –
Fejlesztõ Rt. BKSZ Fõmérnökség

8105 Pétfürdõ, Pf.: 449

IGN Montivo Vállalkozási, Szerelési és Karbantartási Kft. 7030 Paks, Nyárfa u. 2.(Iroda: 2443 Százhalombatta, Pf.: 47. MOL
Rt. Dunai Finomító 1. sz. Ipartelep 18. épület)

INHIBITOR Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1183 Budapest, Nefelejcs u. 28.
INTEREXPRESS LT Kft. 8900 Zalaegerszeg, Szívhegyi u. 21.
INTERN Kft. 3527 Miskolc, Vásárhelyi Pál u. 6.
INTERSZER Kft. 2360 Gyál, Határ út 17.
IPC-SVG” Vegyipari Gépgyár Kft. 3100 Salgótarján, Rákóczi út 141.
KIM – TECH Kft. 3580 Tiszaújváros, TVK Rt. Ipartelep
KIPSZER Energia Technológiai Zrt. 1106 Budapest, Jászberényi út 24 – 36.
KIPSZER Kazántechnológiai Rt. 1106 Budapest, Jászberényi út 24 – 36.
KIS Szerelõ és Kereskedõ Kft. 3792 Sajóbábony, Gyártelep
KISKUN MERIDIÁN Ipari Gépgyártó Rt. 6100 Kiskunfélegyháza, III. ker. 173.
KÓPIS és TÁRSA Szerelõ és Karbantartó Kft. 7030 Paks, Vasút utca 10.
KORREKT BAU ’97 Kivitelezõ, Tervezõ és Szolgáltató Kft. 6750 Algyõ, Görbe u. 8. (Központ: 6750 Algyõ, Sport u. 10.)
KOVÁCS ÉS TÁRSAI ’97 Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. 6771 Szeged, Magyar u. 150.
KÖRTE KÖRNYEZETTECHNI-KA Rt. 2330 Dunaharaszti, Jedlik Ányos u. 9–11.
KRISTÁLY-99” Környezetgazdálkodási Szolgáltató Kft. 4025 Debrecen, Petõfi tér 7.
KRISTÓ Csõszerelõ Kft. 2453 Százhalombatta, MOL Rt. Dunai Finomító

Központ: 2451 Ercsi, Móricz Zsigmond u. 19.
KVALITERV Mérnöki, Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. 6723 Szeged, Vajda u. 3/B.
Majoros Kft. 6000 Kecskemét, Halasi út 29.
MÁV ZRt. Beszerzési és Készletgazdálkodási Szolgáltató Egység
Budapesti Területi Logisztikai Központ Ferencvárosi Részleg Mû-
szaki csoport

1097 Budapest, Péceli út 1.
Levélcím: 1062 Budapest, Podmaniczky u. 24/a.

MECHAPLAN ’97 Kft. 8105 Pétfürdõ, Cseri út 21.
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MÉRLEGTECHNIKA Kft. 5600 Békéscsaba, Kerek 875.
METALCOR ’97 Kft. 4042 Debrecen, Pallagi u. 13.
MINELL Kft. 1116 Budapest, Fehérvári út 130.
MISTRAL-MATEN WEST Kft. 2900 Komárom, Kõolaj u. 2.
MONT Szerelõ és Vállalkozó Kft. 5000 Szolnok, Batthyány u. 36.
MONTÁZS 4 Kft. 8800 Nagykanizsa, Csengery u. 107.
MONTIVO Vállalkozási, Szerelési és Karbantartási Kft. 7030 Paks, Nyárfa u. 2. (Iroda: 2443 Százhalombatta, MOL Rt. Du-

nai Finomító 1. sz. Ipartelep 18. épület)
MULTINOX Fõvállalkozó Ipari Szolgáltató Kft. 1103 Budapest, Kada u. 32/b.
NDT Mûszaki és Szolgáltató Kkt. 2030 Érd, Katalin út 3.
NOVA-ALPIN Építõipari és Szolgáltató Kft. 3762 Szögliget, Szabadság tér 7.

Postacím: 1092 Budapest, Ráday u. 54.
Olajipari Karbantartó Fejlesztõ és Tervezõ Kft. 6750 Algyõ, Ipartelep
OLVEX Olajipari –Vegyipari Karbantartó és Szolgáltató Kft. 2440 Százhalombatta, Erkel Ferenc krt. 20.
OPAL SZERVIZ Kft. 2440 Százhalombatta DUFI, Felvonulási sor 14.

Székhely: 1112 Budapest, Táska u. 9.
OSTORHÁZI Bevonattechnikai Kft. 2030 Érd, Duna út 27/c.
PAGÉP Paksi Gép és Gyárszerelõ Kft. 2442 Százhalombatta, MOL Rt. kivitelezési sor,

Központ: 7100 Szekszárd, Augusz I. u. 9 – 11.
PANNON PETROLEUM Szénhidrogénipari Szolgáltató Kft. 8981 Gellénháza, Kossuth út 2 – 4.
PANTECH Technológiai Szerelõ és Vállalkozási Kft. 2440 Százhalombatta, MOL Rt. Ipartelep 19.sz. ép.,

Cím: 2443 Százhalombatta, Pf.: 16.
PCI Ipari Automatizálási Fõvállalkozó és Kivitelezõ Rt. 2440 Százhalombatta, MOL Rt. 1. Telep 11. épület
PENTSTAR SERVICE Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2440 Százhalombatta, Tóth László u. 1.

Cím: 2443 Százhalombatta, Pf.: 19.
PERECESI OIL SZERVIZ Kft. 3533 Miskolc, Kerpely Antal u. 1.

Székhely: 3530 Miskolc, Bihari út 3.
PETROL – BAU Kft. 1211 Budapest,Transzformátorgyár u. 8.
PETROL PLUS Karbantartó és Szolgáltató Kft. 4511 Nyírbogdány, Gyártelep utca 1.
PETROL Üzemanyagtöltõ Állomásokat Tervezõ, Építõ, Szerelõ és
Javító Kft.

1047 Budapest, Fóti út 43.

PETROLSZOLG Karbantartó és Szolgáltató Kft. 2440 Százhalombatta, Olajmunkás utca 2.
PIRAZOL GYÁRTÓ, SZOLGÁLTATÓ, KERESKEDÕ Kft. 3100 Salgótarján, Fülemüle út 9.
PLATÁN 96 Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. 4242 Hajdúhadház, Városkert 1.
PROMT ’94 Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 3263 Domoszló, Ságvári út 44.,

Levelezési cím: 3200 Gyöngyös, Gólya u. 134.
PROPÁN ’93 Szerelõ-Gyártó Kft. 4200 Hajdúszoboszló, Szováti u. 4.
R&M TS KeMont Kft. 3580 Tiszaújváros, Vegyészek útja 8.

Központ: 1106 Budapest, Akna u. 2–4.
Ratio Homini Kft. 1151 Budapest, Alag utca 9.
Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt. Dorogi Fióktelep Gépészeti
és Építészeti Szakterület

2510 Dorog, Esztergomi út 27.

RIT-POLY Mûanyagfeldolgozó Kft. 6414 Pirtó, Zsombostó dûlõ 49.
ROHÉ Hungária Kft. 1158 Budapest, Késmárk u. 9.
Schupp és Schupp Bt. 2510 Dorog, Munkácsy Mihály utca 7.
SECHTERM 2002 Épületgépészeti és Tüzeléstechnikai Szolgáltató
Bt.

1032 Budapest, Kiscelli u. 62.
Telephely: 1098 Budapest, Epreserdõ u. 12.

SILVO Zrt. 1037 Budapest, Õzsuta u. 129.
STAHL Acélszerkezet Gyártó és Szerelõ Kft. 3791 Sajókeresztúr, Ipartelep
STARTOIL SZERVIZ Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. telephely: 5081 Szajol, külterület 2401/2. hrsz.

székhely: 1211 Budapest, Petróleumkikötõ u. 5–7.
STEELCORP Fémipari Kft. 4029 Debrecen, Csapó u. 42.
SUPER-SABÓ Ipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 6230 Soltvadkert, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 71.
SVG-2000 Vegyipari Gépgyár Kft. 3100 Salgótarján, Rákóczi út 141.
Szerviz Mix Ipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9700 Szombathely, Szent István király u. 27.
TAG Tartály és Acélszerkezeti Gyártó Kft. 8660 Tab, Csabapuszta
TAMAX Építõ és Szerelõ Kft. 1222 Budapest, Nagytétényi út 48.
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TANK-SERVICE Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 4481 Nyíregyháza-Sóstóhegy, Szabó Lõrinc u. 47.
TANK-SZER Kft. 7400 Kaposvár, Jutai u. 37.
TAREX ’97 Kft. 8200 Veszprém, Tüzér u. 55.
TARTÁLYSZERVIZ Kkt. 2510 Dorog, Hársfa utca 24.
TARTÁLYTISZTÍTÓ Kkt. 1082 Budapest, Leonardo da Vinci u. 43/b.
TECHNOKOORD Koordinációs és Szolgáltató Kft. 4097 Tiszagyulaháza, Zrínyi u. 5/a.,

Székhely: 3581 Tiszaújváros, Pf.: 224,
Levélcím: 2440 Százhalombatta, Liszt Ferenc sétány 1. I/4.

TECHNO-PRODUKT Technológiai Szerelõ, Karbantartó és Szol-
gáltató Kft.

2510 Dorog, Esztergomi út 14.

TECHNOSZER Csõvezeték Építési és Technológiai Szerelési Kft. 8981 Gellénháza, Olajbányász krt. 9/1.
TECHNOTART Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. 8000 Székesfehérvár, Jankovich u. 24.
TECHSZERVIZ Ipari Szolgáltató Kft. 4042 Debrecen, Pallagi u. 13. Közp.: 4029 Debrecen, Csapó u. 42.
TEMPÓ KÚTTECHNIKA Kft. 4400 Nyíregyháza, Északi krt. 13.
TISZAGÉPSZER Gyárszerelõ Építõ és Szolgáltató Kft. 3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/a

(Levelezési cím: 3509 Miskolc, Pf: 775)
TÓTH ACÉL Csõvezeték Építõ Kft. 1211 Budapest, Duna lejáró u. 10.
Transelektro Ganz-Röck Zrt. 6100 Kiskunfélegyháza, Csanyi út 2.
Triász-95 Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 4400 Nyíregyháza, Pazonyi tér 11.
TÜV Rheinland InterCert Kft. Létesítménytechnika 1061 Budapest, Paulay Ede u. 52.
UNIMONTEX Technológiai Berendezéseket Gyártó és Szerelõ
Kft.

8400 Ajka, II. sz. Timföldgyár

UNIWATT Energetikai és Környezetvédelmi Berendezések Gyára
Kft.

7203 Dombóvár, Munkás tér 1.

VÁROSKÚT Szolgáltató Kft. 1211 Budapest, Központi u. 67.
VASANFER Csõ- és Acélszerkezetgyártó Kft. 2220 Vecsés, Dózsa György u. 86.
VASFA Szolnoki Kazángyártó Kft. 5000 Szolnok, Nagysándor József út 35.
Vasipari és Tartálygyártó Kft. 4002 Debrecen, Balmazújvárosi út 10.
VEGYÉPSZER Építõ és Szerelõ ZRt. 1151 Budapest, Mogyoród útja 42.
VEGYÉPSZERELÕ Kft. 1151 Budapest, Mogyoród útja 42.
Vegyesipari Vállalkozó Mûhely Kft. telephely: 5000 Szolnok, Rétpart út 21.

székhely: 5000 Szolnok, Barack u. 5/a.
5000 Szolnok, Tószegi út 51.

Vegyipari Gépgyártó és Szolgáltató Kft. 3792 Sajóbábony, Gyártelep
VEGYKOMPLEX Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 2440 Százhalombatta, DUFI Kivitelezõ telep 7. ép.

Központ: 2030 Érd, Velencei út 29.
VENTACID-HUNGÁRIA Kft. 8800 Nagykanizsa, Vár u. 5.
VITI Tartályvizsgáló és Tisztító Kft. 2400 Dunaújváros, Tamási Áron u. 33.
VÍZBER ’82 Energetikai Szolgáltató Bt. 8000 Székesfehérvár, Radványi út 11.
VOLUMIX Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 7636 Pécs, Illyés Gy. u. 16.
WF Építõipari és Szolgáltató Kft. 2900 Komárom, Honfoglalás u. 16.
Z.V.G. Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 3700 Kazincbarcika, Tardonai út 160. (hrsz 1/6)

Központ: 3700 Kazincbarcika, Vadvirág út 24.
ZALA-GOMA Bt. 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 64.
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Egyéb közlemények

Az innováció társadalmasítása (INNOTARS-08)

A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal pályázatot hirdet „Az innováció társadalmasítása” címen
Honlapunkról letölthetõ a pályázati felhívás

A támogatás célja
„Az innováció társadalmasítása” címû, a társadalomtudományok széles spektrumát lefedõ pályázati kiírás célja a tudo-
mányos kutatás és technológiai innováció szakpolitikai megalapozása a jelenkor gazdasági, társadalmi kihívásaira meg-
oldást nyújt projektjavaslatok támogatása.
A Pályázat célkitûtzéseinek elérése érdekében a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap terhére a Nemzeti Kutatási és
Technológiai Hivatal 700 millió Ft-ot biztosít. A támogatott pályamûvek várható száma: 20-25 db.
A jelenkor gazdasági, társadalmi kihívásaira megoldást nyújtó projektjavaslatok támogatására a pályázat három témate-
rület keretében nyújtó lehetõséget.
A tématerületek a program céljainak megfelelõen támogatják a magyar gazdaság versenyképességének növelését, a tár-
sadalmi reformok változatait, a szakpolitikák megvalósítását elõsegítõ, illetve döntéselõkészítõ jellegû kutatásokat az
alábbi tématerületeken:
1. Gazdasági és társadalomtudományi tanulmányok
2. Közpolitikai rendezvények, vitamûsorok
3. Gazdasági, technológiai és nemzeti kérdések

A támogatásra jogosultak köre
Bármely költségvetési szerv és intézmény, illetve piacbefolyásoló gazdasági tevékenységet nem folytató jogi személyi-
ségû non-profit szervezet nyújthat be projektjavaslatot.

Konzorciumok nem pályázathatnak.

Pályázati csomag

A magyar nyelvû pályázati anyagok letölthetõek:
– Pályázati felhívás PDF (107 kB)
– Pályázati útmutató PDF (255 kB)
– Címlap DOC (30 kB)
– Nyilatkozatok DOC (52 kB)
– Ellenõrzõ lista a pályamû beadásához DOC (24 kB)
– Elektronikus pályázati ûrlap ZIP (4578 kB).

A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
A pályamûveket postai úton a következõ címre kell benyújtani: MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. 1539
Budapest, Postafiók 684

A csomagon tüntesse fel a címen kívül: Az innováció társadalmasítása pályázat, a tématerületet is jelenítsék meg, vala-
mint a pályamû azonosítóját.
A pályamû benyújtásának határideje: I. ciklus 2008. március 10., II. ciklus 2008. szeptember 1.

További információ

A pályázati felhívásról és a pályamû kidolgozásáról bõvebben a MAG Zrt. ügyfélszolgálata ad tájékoztatást:
– A telefonos ügyfélszolgálat hívható a 06 (40) 200 617-es számon. A munkatársak hétfõtõl csütörtökig 8.00–17.00 óra
között, pénteken 8.00–14.00 óra között állnak rendelkezésre.
– Kérdéseit felteheti e-mailben is az info@magzrt.hu címre elküldve. A tárgymezõben (subject) tüntesse fel a pályázat
nevét is.
– További információ kérhetõ az alábbi címen: innotars@nkth.gov.hu. A kérdések 5 munkanapon belül megválaszolásra
kerülnek.
A pályamûvek meghatározó szakembereinek adatlapja
A szakmai regisztrációs ûrlappal szakmai bemutatkozást is csatolhat pályamûvéhez, egyben elektronikus beküldése le-
hetõvé teszi a szakmai adatbázisba történõ regisztrálást. További tájékoztatás a csomagban lévõ FelhivasSzakmaiRe-
gisztraciora… és 2006SzakertoKitoltesiUtmutato… fájlokban található. Az ûrlap használata javasolt, de nem kötelezõ a
pályamûvek benyújtásához. A korábban már regisztráltaknak regisztrációjukat nem kell megismételni, elegendõ a pá-
lyázati ûrlap [11bc] mezõjében hivatkozniuk regisztrációs azonosítójukra.
A pályamûvek meghatározó szakembereinek adatlapja ZIP (1 417kB)
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Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi

Fõigazgatóságának
27/2007. (EüK. 2008/2.) Gyf.

k ö z l e m é n y e
a hajdúszoboszlói Hotel Mátyás Király számára

gyógyszálló megnevezés használatának
engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhe-
lyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága az Alföld ’92 Kft.
(4200 Hajdúszoboszló, Mátyás király sétány 17.) tulajdo-
nában álló Hotel Mátyás Király számára „Mátyás Király
Gyógyszálloda” elnevezéssel a gyógyszálló megnevezés
használatát engedélyezte (388-4/Gyf/2006.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi

Fõigazgatóságának
28/2007. (EüK. 2008/2.) Gyf.

k ö z l e m é n y e
a kalocsai Csajda Fürdõ számára gyógyfürdõ
megnevezés használatának engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhe-
lyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága Kalocsa Város
Önkormányzata (6300 Kalocsa, Szent István u. 35.) fenntartá-
sában lévõ és a Kalocsavíz Kft. (6300 Kalocsa, Hõsök útja 38.)
üzemeltetésében mûködõ Csajda Fürdõ számára - „Kalo-
csa Csajda-Uszoda és Gyógyfürdõ” elnevezéssel – a
gyógyfürdõ intézmény megnevezés használatát engedé-
lyezte (426-3/Gyf/2007.). A gyógyfürdõt a gyógyászati el-
látás szempontjából helyi kategóriába sorolta.

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi

Fõigazgatóságának
29/2007. (EüK. 2008/2.) Gyf.

k ö z l e m é n y e
a cserkeszõlõi Fürdõ és Gyógyászati Központ számára

gyógyfürdõ megnevezés használatának
engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi
és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága Cserkeszõlõ Önkor-
mányzata (5465 Cserkeszõlõ, Köztársaság tér 1.) fenntartásá-
ban lévõ és a Községi Önkormányzat Fürdõ és Gyógyászati
Központ (5465 Cserkeszõlõ, Fürdõ út 25.) üzemeltetésében
mûködõ Községi Önkormányzat Fürdõ és Gyógyászati Köz-
pont számára – „Cserkeszõlõ Gyógy- és Strandfürdõ” el-
nevezéssel – a gyógyfürdõ intézmény megnevezés használa-
tát engedélyezte (356-11/Gyf/2007.). A gyógyfürdõt a gyó-
gyászati ellátás szempontjából országos kategóriába sorolta.

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi

Fõigazgatóságának
30/2007. (EüK. 2008/2.) Gyf.

k ö z l e m é n y e
a Szegedi Gyógy- és Termálfürdõ számára

gyógyfürdõ megnevezés használatát engedélyezõ
határozat módosításáról

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhe-
lyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága Szeged Megyei
Jogú Város (6720 Szeged, Széchenyi tér 9-11.) fenntartá-
sában álló és a Szegedi Fürdõk Kft. (6720 Szeged, Tisza
Lajos krt. 24.) üzemeltetésében mûködõ Szegedi Gyógy-
és Termálfürdõ számára a gyógyfürdõ intézmény megne-
vezés használatát engedélyezõ határozat rendelkezõ részét
módosította, mely szerint a gyógyfürdõt a gyógyászati el-
látás szempontjából a helyi kategóriából a körzeti kategó-
riába sorolta át (425-3/Gyf/2007.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi

Fõigazgatóságának
31/2007. (EüK. 2008/2.) Gyf.

k ö z l e m é n y e
a hévízi Hotel Európa Fit számára

gyógyszálló megnevezés használatának
engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi
és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága a Hévinvest Spa-Golf
Zrt. (8380 Hévíz, Jókai u. 3.) tulajdonában álló és üze-
meltetésében mûködõ Hotel Európa Fit számára „Hotel
Európa Fit Gyógyszálló” elnevezéssel a gyógyszálló
megnevezés használatát engedélyezte (427/Gyf/2007.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi

Fõigazgatóságának
32/2007. (EüK. 2008/2.) Gyf.

k ö z l e m é n y e
Kiskunfélegyháza Városi Kórház-Rendelõintézet
számára gyógyfürdõ megnevezés használatának

engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhe-
lyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága Kiskunfélegyháza
Város Önkormányzata (6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth
Lajos u. 1.) fenntartásában álló és üzemeltetésében mûkö-
dõ Kiskunfélegyháza Városi Kórház-Rendelõintézet szá-
mára – „Kiskunfélegyházi Városi Kórház-Rendelõinté-
zet Gyógyfürdõ és Rehabilitációs Központ” elnevezés-
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sel - a gyógyfürdõ intézmény megnevezés használatát en-
gedélyezte (365-5/Gyf/2007.). A gyógyfürdõt a gyógyá-
szati ellátás szempontjából körzeti kategóriába sorolta.

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi

Fõigazgatóságának
33/2007. (EüK. 2008/2.) Gyf.

k ö z l e m é n y e
a szegedi Anna Gyógy-Termál és Élményfürdõ
számára gyógyfürdõ megnevezés használatát

engedélyezõ határozat módosításáról

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhe-
lyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága a Szeged Megyei
Jogú Város (6720 Szeged, Széchenyi tér 9-11.) fenntartá-
sában álló és a Szegedi Fürdõk Kft. (6720 Szeged, Tisza
Lajos krt. 24.) üzemeltetésében mûködõ szegedi Anna
Gyógy-Termál és Élményfürdõ számára a gyógyfürdõ
intézmény megnevezés használatát engedélyezõ határozat
rendelkezõ részét módosította, mely szerint a gyógyfürdõt
a gyógyászati ellátás szempontjából a körzeti kategóriából
az országos kategóriába sorolta át (425-2/Gyf/2007.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi

Fõigazgatóságának
34/2007. (EüK. 2008/2.) Gyf.

k ö z l e m é n y e
Cserkeszõlõ B-36 OKK számú kút vize számára

gyógyvíz megnevezés használatának engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhe-
lyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága Cserkeszõlõ Köz-
ség Önkormányzata (5465 Cserkeszõlõ, Köztársaság u. 1.)
tulajdonában álló és üzemeltetésében mûködõ Cserkeszõ-
lõ B-36 OKK számú kút vizének külsõ (fürdési célú) fel-
használásánál a gyógyvíz megnevezés használatát engedé-
lyezte (256-6/Gyf/2007.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi

Fõigazgatóságának
35/2007. (EüK. 2008/2.) Gyf.

k ö z l e m é n y e
Sóshartyán B-7 OKK számú kút gyógyvize

törzskönyvének megújításáról

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhe-
lyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága a Jódaqua Kft.
(3131 Sóshartyán, Dózsa Gy. út 7.) tulajdonában és üze-
meltetésében lévõ Sóshartyán B-7 OKK számú (Jódaqua)
kút vizének belsõ (ivási célú) felhasználásánál – „Jód-

aqua” elnevezéssel – a gyógyvíz megnevezés használatát
továbbra is engedélyezte (731/Gyf/2007.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi

Fõigazgatóságának
36/2007. (EüK. 2008/2.) Gyf.

k ö z l e m é n y e

Celldömölk K-45 OKK számú kút vize számára
gyógyvíz megnevezés használatának engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhe-
lyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága Celldömölk Város
Önkormányzata (9500 Celldömölk, Szentháromság tér 1.)
tulajdonában álló és Celldömölk Városgondnoksága
(9500 Celldömölk, Temesvár u. 16.) üzemeltetésében mû-
ködõ Celldömölk K-45 OKK számú (Cell-4) kút vizének
külsõ (fürdési célú) felhasználásban a gyógyvíz megneve-
zés használatát – „Celli vulkán” elnevezéssel – engedé-
lyezte (343/Gyf/2007.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi

Fõigazgatóságának
37/2007. (EüK. 2008/2.) Gyf.

k ö z l e m é n y e

Alsópáhok B-7 OKK számú kút vize számára
gyógyvíz megnevezés használatának engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhe-
lyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága a Kolping Hotel
Kft. (8394 Alsópáhok, Fõ út 120.) tulajdonában álló és
üzemeltetésében mûködõ Alsópáhok B-7 OKK számú
(Mihály) kút vizének külsõ (fürdési célú) felhasználásban
a gyógyvíz megnevezés használatát – „Mihály” elneve-
zéssel – engedélyezte (106-9/Gyf/2007.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi

Fõigazgatóságának
38/2007. (EüK. 2008/2.) Gyf.

k ö z l e m é n y e

Bükfürdõ K-22 OKK számú kút vize számára
gyógyvíz megnevezés használatának engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhe-
lyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága a Hungária Golf Kft.
(1051 Budapest, Hercegprímás u. 12.) tulajdonában álló és
az RDS Birdland Hotel Kft. (9740 Bükfürdõ, Golf u. 4.)
üzemeltetésében mûködõ Bükfürdõ K-22 OKK számú
(Birdland) kút vizének külsõ (fürdési célú) felhasználás-
ban a gyógyvíz megnevezés használatát – „Birdland víz”
elnevezéssel – engedélyezte (358/Gyf/2007.).
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Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi

Fõigazgatóságának
39/2007. (EüK. 2008/2.) Gyf.

k ö z l e m é n y e
Budapest I. B-4 OKK számú kút gyógyvize

törzskönyvének megújításáról

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhe-
lyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága a Budapest Gyógy-
fürdõi Zrt. (1138 Budapest, Népfürdõ u. 38.) tulajdonában
és üzemeltetésében lévõ Budapest I. B-4 OKK számú
(Attila II.) kút vizének belsõ (ivási célú) és külsõ (fürdési
célú) felhasználásánál – „Attila” elnevezéssel – a „gyógy-
víz” megnevezés használatát továbbra is engedélyezte
(101-2/Gyf/2007.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi

Fõigazgatóságának
40/2007. (EüK. 2008/2.) Gyf.

k ö z l e m é n y e
Badacsonyörs K-10 OKK számú kút vizét elismert

ásványvízzé minõsítõ határozat visszavonásáról

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhe-
lyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága a Varga Pincészet
Kft. (1222 Budapest, Szigetvári u. 7.) tulajdonában álló
Badacsonyörs K-10 OKK számú kút vizét elismert
ásványvízzé minõsítõ 395/Gyf/1988. számú határozatot visz-
szavonja (33/Gyf/2007.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi

Fõigazgatóságának
41/2007. (EüK. 2008/2.) Gyf.

k ö z l e m é n y e
Albertirsa K-114 OKK számú kút vizét elismert
ásványvízzé minõsítõ határozat visszavonásáról

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhe-
lyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága az Aquarius-Aqua
Kft. (2700 Cegléd, Kút u. 14.) tulajdonában álló Albert-
irsa K-114 OKK számú kút vizét elismert ásványvízzé mi-
nõsítõ 265/Gyf/2001. számú határozatot visszavonja
(57/Gyf/2007.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi

Fõigazgatóságának
42/2007. (EüK. 2008/2.) Gyf.

k ö z l e m é n y e
Ádánd B-8 OKK számú kút elismert ásványvize

törzskönyvének megújításáról

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhe-
lyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága Ádánd Község Ön-

kormányzata (8653 Ádánd, Kossuth Lajos u. 50.) tulajdo-
nában álló és üzemeltetésében mûködõ Ádánd B-8 OKK
számú (Koppány) kút vizének belsõ (ivási és palackozási
célú) felhasználásban – „ADandAqua” elnevezéssel – a
természetes ásványvíz megnevezés használatát továbbra is
engedélyezte (160/Gyf/2007.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi

Fõigazgatóságának
43/2007. (EüK. 2008/2.) Gyf.

k ö z l e m é n y e
Monostorapáti B-3 OKK számú kút elismert

ásványvize törzskönyvének megújításáról

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhe-
lyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága a Bakonykarszt
Zrt. (8200 Veszprém, Pápai út 41.) tulajdonában álló és
üzemeltetésében mûködõ Monostorapáti B-3 OKK szá-
mú (Monti) kút vizének kizárólag palackozási célú fel-
használásban – „Monti” elnevezéssel – a természetes ás-
ványvíz megnevezés használatát továbbra is engedélyezte
(750/Gyf/2007.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi

Fõigazgatóságának
44/2007. (EüK. 2008/2.) Gyf.

k ö z l e m é n y e
Budapest XI. Apenta keserûvizes kutak vizét elismert

gyógyvízzé minõsítõ határozat visszavonásáról

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógy-
helyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága a VIKUV Zrt.
(2700 Cegléd, Rákóczi út 72.) tulajdonában álló Budapest
XI. Apenta keserûvizes kutak vizét elismert gyógyvízzé
minõsítõ 221.661/1933.XV.BM. számú határozatot visz-
szavonja (837/Gyf/2007.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi

Fõigazgatóságának
45/2007. (EüK. 2008/2.) Gyf.

k ö z l e m é n y e
Székesfehérvár K-240 OKK számú kút vizét elismert

ásványvízzé minõsítõ határozat visszavonásáról

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhe-
lyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága a Panalco KFT
(2432 Szabadegyháza, Ipartelep) tulajdonában álló Szé-
kesfehérvár K-240 OKK számú kút vizét elismert ásvány-
vízzé minõsítõ 64/Gyf/1993. számú határozatot vissza-
vonja (825/Gyf/2007.).
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Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi

Fõigazgatóságának
46/2007. (EüK. 2008/2.) Gyf.

k ö z l e m é n y e
Albertirsa K-128 OKK számú kút vize számára

természetes ásványvíz megnevezés használatának
engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógy-
helyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága az Aquarius-
Aqua KFT (2700 Cegléd, Kút u. 14.) tulajdonában álló és
üzemeltetésében mûködõ Albertirsa K-128 OKK számú
kút vizének belsõ, kizárólag palackozási célú felhaszná-
lásban a természetes ásványvíz megnevezés használatát
- „Aquarius” elnevezéssel – engedélyezte (409/Gyf/2007.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi

Fõigazgatóságának
47/2007. (EüK. 2008/2.) Gyf.

k ö z l e m é n y e
Budapest XIV. B-13 OKK számú kút gyógyvize

törzskönyvének megújításáról

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhe-
lyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága a Budapest Gyógy-
fürdõi Zrt. (1138 Budapest, Népfürdõ u. 38.) tulajdonában
és üzemeltetésében lévõ Budapest XIV. B-13 OKK számú
(Széchenyi II.) kút vizének belsõ (ivókúrára történõ) és kül-
sõ (fürdési célú) felhasználásánál – „Szent István” elne-
vezéssel – a „gyógyvíz” megnevezés használatát továbbra
is engedélyezte (441-2/Gyf/2007.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi

Fõigazgatóságának
48/2007. (EüK. 2008/2.) Gyf.

k ö z l e m é n y e
Szõllõskislak K-3 OKK számú kút vize számára

természetes ásványvíz megnevezés használatának
engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógy-
helyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága a Dél-Vidéki
Vin KFT (8630 Balatonboglár, Rózsapuszta) tulajdonában
álló Szõllõskislak K-3 OKK számú (Balatongyöngye) kút
vizének belsõ, kizárólag palackozási célú felhasználásban
a természetes ásványvíz megnevezés használatát – „Aqua
Pelso” elnevezéssel – engedélyezte (458-3/Gyf/2007.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi

Fõigazgatóságának
49/2007. (EüK. 2008/2.) Gyf.

k ö z l e m é n y e

Bikal B-6 OKK számú kút vize számára
természetes ásványvíz megnevezés használatának

engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Oszágos Gyógy-
helyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága a Hella ’91
KFT (7634 Bikal, Rákóczi u. 22.) tulajdonában álló és
üzemeltetésében mûködõ Bikal B-6 OKK számú kút vi-
zének külsõ (fürdési célú) felhasználásban a természe-
tes ásványvíz megnevezés használatát engedélyezte
(174-4/Gyf/2006.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi

Fõigazgatóságának
50/2007. (EüK. 2008/2.) Gyf.

k ö z l e m é n y e

Mórahalom B-40 OKK számú kút vize számára
természetes ásványvíz megnevezés használatának

engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Oszágos Gyógyhelyi
és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága Mórahalom Város
Önkormányzata (6782 Mórahalom, Millenniumi stny. 2.)
tulajdonában álló és üzemeltetésében mûködõ Mórahalom
B-40 OKK számú kút vizének külsõ (fürdési célú) fel-
használásban – „Árpád víz” elnevezéssel – a természe-
tes ásványvíz megnevezés használatát engedélyezte
(79-4/Gyf/2006.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi

Fõigazgatóságának
51/2007. (EüK. 2008/2.) Gyf.

k ö z l e m é n y e

Cegléd K-388 OKK számú kút vize számára
természetes ásványvíz megnevezés használatának

engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógy-
helyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága a Germán Zrt.
(2700 Cegléd, Pesti út 200.) tulajdonában álló Cegléd
K-388 OKK számú kút vizének belsõ, kizárólag palacko-
zási célú felhasználásban a természetes ásványvíz megne-
vezés használatát – „German Aqua” elnevezéssel – enge-
délyezte (355-2/Gyf/2007.).
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Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi

Fõigazgatóságának
52/2007. (EüK. 2008/2.) Gyf.

k ö z l e m é n y e
Jászberény K-599 OKK számú kút vizét elismert
ásványvízzé minõsítõ határozat visszavonásáról

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhe-
lyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága a Jászberényi Álla-
mi Gazdaság (5101 Jászberény, Alsómuszáj 26.) tulajdo-
nában álló Székesfehérvár K-240 OKK számú kút vizét el-
ismert ásványvízzé minõsítõ 51/Gyf/1992. számú határo-
zatot visszavonja (835/Gyf/2007.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi

Fõigazgatóságának
53/2007. (EüK. 2008/2.) Gyf.

k ö z l e m é n y e
Szeged K-682 OKK számú kút vizét elismert

ásványvízzé minõsítõ határozat visszavonásáról

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi
és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága a Donil Invest KFT

(6728 Szeged, Külterület 4.) tulajdonában álló Szeged
K-682 OKK számú kút vizét elismert ásványvízzé minõ-
sítõ 109/Gyf/1996. számú határozatot visszavonja
(402/Gyf/2007.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi

Fõigazgatóságának
54/2007. (EüK. 2008/2.) Gyf.

k ö z l e m é n y e

Szigethalom K-21 OKK számú kút vizét
elismert ásványvízzé minõsítõ határozat

visszavonásáról

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhe-
lyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága Halász Ferenc
(1213 Budapest, Vihorlát u. 84.) tulajdonában álló Sziget-
halom K-21 OKK számú kút vizét elismert ásványvízzé
minõsítõ 207/Gyf/1999. számú határozatot visszavonja
(125/Gyf/2007.).
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