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 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány ren de le tei

A Kormány
3/2006. (I. 13.) Korm.

rendelete

a hajózási hatóságok feladat- és hatáskörérõl,
valamint ille té kességérõl  szóló

237/2002. (XI. 8.) Korm. rendelet módosításáról

A Kor mány a ví zi köz le ke dés rõl  szóló 2000. évi
XLII. tör vény 88.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont já ban
 kapott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

A ha jó zá si ha tó sá gok fel adat- és ha tás kö ré rõl, valamint
ille té kességérõl  szóló 237/2002. (XI. 8.) Korm. ren de let
2.  §-ának (2) be kez dé se a kö vet ke zõ m) pont tal egé szül ki:

[Ha jó zá si igaz ga tá si fel adat kör ében a Fõ fel ügye let el -
lát ja]

„m) a ha jó zá si, ví zi úti és ki kö tõi ope ra tív in for má ci ós
rend szer – be le ért ve a fo lya mi in for má ci ós szol gál ta tá so -
kat – mû köd te té sé vel és az ezzel össze füg gõ nem zet kö zi
adat cse ré vel”
[kap cso la tos fel ada to kat.]

2.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály ba.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

A Kormány
4/2006. (I. 13.) Korm.

rendelete

a légiközlekedési kötelezõ felelõsségbiztosításról  szóló
39/2001. (III. 5.) Korm. rendelet módosításáról

A lé gi köz le ke dés rõl  szóló 1995. évi XCVII. tör vény
70.  §-ában ka pott fel ha tal ma zás alap ján a Kor mány a kö -
vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

A lé gi köz le ke dé si kö te le zõ fe le lõs ség biz to sí tás ról  szóló 
39/2001. (III. 5.) Korm. ren de let (a továb biak ban: R.)
1.  §-a a kö vet ke zõ (3)–(5) be kez dés sel egé szül ki:

„(3) A ren de let ha tá lya alá tar to zó biz to sí tás a Ma gyar
Köz tár sa ság te rü le tén biz to sí tá si te vé keny ség vég zé sé re
jo go sult biztosítóval köthetõ.

(4) A lé gi köz le ke dé si kö te le zõ fe le lõs ség biz to sí tás
meg köt he tõ lé gi jár mû flot tá ra is oly mó don, hogy a flot tá -
ban lévõ lé gi jár mû vek szá má val ará nyos biz to sí tá si fe de -
ze ti összeg ha tárt kell meg ál la pí ta ni. Ha a har ma dik sze mé -
lyek nek oko zott ká rok vagy a szer zõ dé ses fe le lõs ség  miatt
tör tént ki fi ze té sek kö vet kez té ben a biz to sí tá si összeg ha tár
ki me rül, a flot tá ban lévõ lé gi jár mû vek után pót be fi ze tést
kell tel je sí te ni a biz to sí tá si összeg ha tár új bó li fel töl té sé re.

(5) E ren de let al kal ma zá sa kor lé gi jár mû üzem ben tar tó
alatt a lé gi fu va ro zók ra és lé gi jár mû vek üzem ben tar tó i ra
vo nat ko zó biz to sí tá si kö ve tel mé nyek rõl  szóló, 2004. áp ri -
lis 21-i 785/2004/EK euró pai par la men ti és ta ná csi ren de -
let (a továb biak ban: 785/2004/EK ren de let) 3. cik ké nek
a) pont já ban meg ha tá ro zott lé gi fu va ro zót és c) pont já ban
meghatározott légijármû üzemben tartót kell érteni.”

2.  §

Az R. 2.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„2.  § (1) A 785/2004/EK ren de let ál tal nem sza bá lyo zott 

ese tek ben a har ma dik sze mé lyek nek oko zott ká rok meg té -
rí té sé re vo nat ko zó fe le lõs ség biz to sí tás nak a lé gi jár mû ma -
xi má lis fel szál ló tö me gé tõl füg gõ en leg alább az aláb bi
összeg ha tá ro kig kell fe de ze tet nyúj ta nia:

a) 200 kg vagy en nél ke ve sebb ma xi má lis
fel szál ló tö meg ese tén

10 000 000 Ft

b) 201–500 kg kö zöt ti ma xi má lis fel szál ló tö -
meg ese tén

25 000 000 Ft

c) 501 kg ma xi má lis fel szál ló tö meg tõl kez -
dõ dõ en

50 000 000 Ft

(2) A lé gi jár mû ma xi má lis fel szál ló tö me ge a lé gi jár mû
lé gi al kal mas sá gi bi zo nyít vá nyá ban meg ha tá ro zott leg na -
gyobb tö meg.”

3.  §

Az R. 3.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„3.  § A re pü lõ tér üzem ben tar tá sá ra, valamint a lé gi for -

gal mi irá nyí tói te vé keny ség el lá tá sá ra vo nat ko zó fe le lõs -
ség biz to sí tás el fo gad ha tó leg ki sebb mér té ke a ter ve zett
éves for ga lom ban részt vevõ leg na gyobb ma xi má lis fel -
szál ló tö me gû re pü lõ gép re a har ma dik sze mé lyek nek oko -
zott ká rok meg té rí té sé re irány adó összeg ha tár.”

4.  §

Az R. 4.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„4.  § (1) A lé gi köz le ke dé si te vé keny sé get vég zõ lé gi jár -

mû üzem ben tar tó ja fe le lõs ség biz to sí tá sá nak összeg ha tá -



ra i ra vo nat ko zó sza bá lyo kat a 785/2004/EK ren de let tar -
tal maz za.

(2) A 785/2004/EK ren de let ál tal nem sza bá lyo zott ese -
tek ben lé gi köz le ke dé si te vé keny sé get vég zõ lé gi jár mû
üzem ben tar tó ja fe le lõs ség biz to sí tá sá nak leg alább a kö -
vet ke zõ összeg ha tá ro kig kell fe de ze tet nyúj ta nia:

a) uta sok ha lá la vagy tes ti sé rü lé se ese té re uta son ként
30 000 000 Ft, a tel jes lé gi jár mû re vo nat ko zó fe de zet te -
kin te té ben pe dig az utas ülõ he lyek szá má nak és az uta son -
kén ti összeg szor za tá nak meg fe le lõ összeg,

b) a ki zá ró lag légi áru- és pos ta fu va ro zást vég zõ te vé -
keny ség ese tén 5000 Ft ki lo gram mon ként, de leg fel jebb
(a tel jes lé gi jár mû re szá mít va) en nek az összeg nek és a ki lo -
gram mok ban ki fe je zett hasz nos ter he lés ér té ké nek szor za ta.

(3) A 785/2004/EK ren de let 6. cik ké nek (1) be kez dé se
sze rin ti, 2700 kg vagy an nál ki sebb ma xi má lis fel szál ló tö -
me gû lé gi jár mû nem el len szol gál ta tás fe jé ben vég zett te -
vé keny ség so rán tör té nõ üze mel te té se ese tén a biz to sí tá si
fe de zet mi ni má lis össze ge uta son ként 100 000 SDR (spe -
ci al dra wing right – kü lön le ges le hí vá si jog).

(4) A 785/2004/EK ren de let ál tal nem sza bá lyo zott ese -
tek ben lé gi jár mû vel vég zett egyéb gaz da sá gi te vé keny ség
ese tén a szer zõ dé ses fe le lõs ség leg ki sebb biz to sí tá si
össze ge meg egye zik a har ma dik sze mé lyek nek oko zott
ká rok meg té rí té sé re vo nat ko zó fe de ze ti összeg gel.

(5) A légi sze mély szál lí tá si szer zõ dés sel össze füg gõ
kár oko zás egyéb sza bá lya it a 2002. má jus 13-i
889/2002/EK euró pai par la men ti és ta ná csi ren de let tel
mó do sí tott, a lé gi fu va ro zók bal eset ese tén fenn ál ló fe le -
lõs sé gé rõl  szóló, 1997. ok tó ber 9-i 2027/97/EK ta ná csi
ren de let tar tal maz za.”

5.  §

Az R. 5.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
rendelkezés lép:

„(1) A 785/2004/EK ren de let ha tá lya alá nem tar to zó
ese tek ben, amennyi ben a szer zõ dé ses és a szer zõ dé sen kí -
vü li koc ká za tok ra egy biz to sí tá si összeg vo nat ko zik,
annak leg ki sebb mér té ke meg kell hogy egyez zen a
2.  §-ban és 4.  §-ban meg adott fe de ze tek együt tes össze -
gével.”

6.  §

(1) Az R. 7.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A biz to sí tá si fe de zet fenn ál lá sát a biz to sí tó ál tal ki -
ál lí tott iga zo lás ta nú sít ja.”

(2) Az R. 7.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(5) A biz to sí tá si iga zo lást ma gyar vagy an gol nyel ven
kell ki ál lí ta ni.”

(3) Az R. 7.  §-a a kö vet ke zõ (6) be kez dés sel egé szül ki:
„(6) A lé gi jár mû üzem ben tar tó ja kö te les az elõ írt ha tá -

lyos biz to sí tás fenn ál lá sá ról  szóló, az adott lé gi jár mû re vo -

nat ko zó iga zo lást a lé gi jár mû fe dél ze tén tar ta ni és az el len -
õr zés re jo go sult sze mély nek fel szó lí tás ra be mu tat ni. Ér vé -
nyes iga zo lás hi á nyá ban a légijármû a légiközlekedésben
nem vehet részt.”

7.  §

Az R. 8.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(2) A kö te le zõ fe le lõs ség biz to sí tá si szer zõ dés meg kö -
té sét a 785/2004/EK ren de let ha tá lya alá nem tar to zó kö te -
le zet tek nek leg ké sõbb 2006. már ci us 1-jé ig iga zol ni uk
kell a lé gi köz le ke dé si ha tó ság ré szé re. Az iga zo lá si kö te le -
zett ség el mu lasz tá sa ese tén a szer zõ dés kö té sé re kö te le zett 
a te vé keny sé gét nem foly tat hat ja.”

8.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály -
ba, egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti az egyes kor mány ren de le -
tek nek a csat la ko zás sal össze füg gés ben szük sé ges mó do -
sí tá sá ról  szóló 268/2003. (XII. 24.) Korm. ren de let
4.  §-ának (2) be kez dé se.

9.  §

Ez a ren de let a lé gi fu va ro zók ra és a lé gi jár mû vek üzem -
ben tar tó i ra vo nat ko zó biz to sí tá si kö ve tel mé nyek rõl  szóló, 
2004. áp ri lis 21-i 785/2004/EK euró pai par la men ti és ta -
ná csi ren de let vég re haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket
ál la pít ja meg.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

A Kormány
5/2006. (I. 13.) Korm.

rendelete

az Igazságügyi Hivatalról  szóló
144/2005. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

A Kor mány az Igaz ság ügyi Hi va tal ról  szóló 144/2005.
(VII. 27.) Korm. ren de let (a továb biak ban: R.) mó do sí tá -
sá ról a kö vet ke zõ ket rendeli el:

1.  §

(1) Az R. 5.  §-ának (3) be kez dé se a kö vet ke zõ f) és
g) pont tal egé szül ki:

(A Köz pon ti Igaz ság ügyi Hi va tal a jogi se gít ség nyúj tó
fel ada tok kal kap cso lat ban)
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„f) ke ze li a jogi se gí tõi dí jak és tör vény ben meg ha tá ro -
zott egyéb költ sé gek ki fi ze té sé re szol gá ló cél elõ irány za -
tot, annak ter hé re gon dos ko dik ezen dí jak és költ sé gek ki -
fi ze té sé rõl,

g) a jogi se gít ség nyúj tás en ge dé lye zé se tár gyá ban mél -
tá nyos sá gi el já rást foly tat le.”

(2) Az R. 5.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép, egy ide jû leg az R. 5.  §-a a kö vet ke zõ
(5) be kez dés sel egé szül ki:

„(4) A Köz pon ti Igaz ság ügyi Hi va tal a kár pót lá si fel -
ada tok kal kap cso lat ban

a) a kü lön jog sza bá lyok ban meg ha tá ro zot tak sze rint
vég zi a 2006. ja nu ár 1. nap ján még fo lya mat ban lévõ,
illetve az ezt köve tõen in dult sze mé lyi és va gyo ni kár pót -
lá si el já rá sok kal össze füg gõ ha tó sá gi fel ada to kat,

b) el bí rál ja a va gyo ni kár pót lá si ügyek ben ho zott ha tá -
ro za tok kal szem ben elõ ter jesz tett jog or vos la ti ké rel me ket,

c) el lát ja a kár pót lá si ha tá ro za tok bí ró sá gi fe lül vizs gá -
la ta és a köz igaz ga tá si jog kör ben oko zott kár meg té rí té se
irán ti pe rek ben, valamint a mun ka ügyi pe rek ben a per kép -
vi se le ti te vé keny sé get,

d) el jár a nem ze ti gon do zás sal kap cso la tos ügyek ben,
e) el jár a kár pót lá si je gyek vissza té rí té sé vel kap cso la -

tos ügyek ben,
f) el lát ja a kü lön jog sza bá lyok ban meg ha tá ro zott, sze -

mé lyes sza bad sá guk ban jog ta la nul kor lá to zott sze mé lyek
tár sa da lom biz to sí tá si és mun ka jo gi hely ze té nek ren de zé -
sé vel kap cso la tos ügye ket,

g) a sze mé lyi és va gyo ni kár pót lás ra jo go sult ság gal
kap cso la tos tá jé koz ta tó te vé keny sé get lát el,

h) szak mai irá nyí tást és fel ügye le tet gya ko rol a me gyei
(fõ vá ro si) igaz ság ügyi hi va ta lok kár pót lá si fel ada to kat el -
lá tó szer ve ze ti egy sé gei fe let t,

i) szer ve zi a kár pót lá si fel ada to kat el lá tó szer ve ze ti
egy sé gek ben dol go zók kép zé sét és to vább kép zé sét,

j) fe le lõs a meg szûnt Or szá gos Kár ren de zé si és Kár pót -
lá si Hi va tal, valamint a KKI irat anya ga i nak irattározá -
sáért, ar chi vá lá sá ért.

(5) A Köz pon ti Igaz ság ügyi Hi va tal az ál do zat se gí tõ
fel ada tok kal kap cso lat ban

a) el bí rál ja az ál do zat se gí tõ tá mo ga tá sok en ge dé lye zé -
se irán ti ké rel mek tár gyá ban ho zott ha tá ro za tok kal szem -
ben elõ ter jesz tett jog or vos la ti ké rel me ket,

b) fi gye lem mel kí sé ri az ál do za ti jo gok ér vé nye sü lé sét, 
tá jé koz ta tást kér az ál do za tok kal kap cso lat ba ke rü lõ ha tó -
sá gok tól, in téz mé nyek tõl, szer ve ze tek tõl és ta pasz ta la ta i -
ról éven te elem zõ je len tést ké szít,

c) az or szá gos adat bá zis fel hasz ná lá sá val éven te sta -
tisz ti kai ki mu ta tást ké szít,

d) éves be szá mo lót ké szít a Kor mány szá má ra az elem -
zõ je len té sek, a sta tisz ti kai ki mu ta tás, valamint a Jogi Se -
gít ség nyúj tó Szol gá lat ér te sí té sei alap ján, to váb bá ja vas la -
tot tesz az ál do za ti jo gok ha té ko nyabb ér vé nye sü lé sé nek
elõ se gí té se cél já ból,

e) szak mai irá nyí tást és fel ügye le tet gya ko rol a me gyei
(fõ vá ro si) igaz ság ügyi hi va ta lok ál do zat se gí tõ fel ada to kat
el lá tó szer ve ze ti egy sé gei (a továb biak ban: Ál do zat se gí tõ
Szol gá lat) fe let t,

f) szer ve zi az ál do zat se gí tõ fel ada to kat vég zõk kép zé -
sét és to vább kép zé sét,

g) ke ze li a bûn cse lek mé nyek ál do za ta i nak kár eny hí té -
sé re szol gá ló cél elõ irány za tot, annak ter hé re gon dos ko dik
az ál do zat se gí tõ tá mo ga tá sok ki fi ze té sé rõl,

h) az ál do zat se gí tõ tá mo ga tá sok en ge dé lye zé se tár gyá -
ban mél tá nyos sá gi el já rást foly tat le.”

2.  §

(1) Az R. 6.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) Párt fo gó Fel ügye lõi Szol gá lat, Jogi Se gít ség nyúj tó
Szol gá lat, valamint Ál do zat se gí tõ Szol gá lat va la mennyi
me gyei (fõ vá ro si) igaz ság ügyi hi va tal ban, kár pót lá si fel -
ada to kat el lá tó szer ve ze ti egy ség a pé csi, a mis kol ci, a sze -
ge di, a szé kes fe hér vá ri, a gyõ ri, a deb re ce ni, a szol no ki és
a nyír egy há zi szék he lyû me gyei, valamint a Fõ vá ro si Igaz -
ság ügyi Hi va tal ban mû kö dik.”
 (2) Az R. 6.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé szül ki:

„(5) A me gyei (fõ vá ro si) igaz ság ügyi hi va tal Ál do zat -
se gí tõ Szol gá la ta

a) vég zi a bûn cse lek mé nyek ál do za ta i nak se gí té sé rõl
és az ál lam i kár eny hí tés rõl  szóló jog sza bá lyok ban meg ha -
tá ro zott en ge dé lye zõ, nyil ván tar tó és egyéb ha tó sá gi fel -
ada to kat,

b) el lát ja az ál do za ti jo gok ér vé nye sí té sé vel össze füg -
gés ben, jog sza bály ban elõ írt fel ada to kat,

c) az ál do zat se gí tõ tá mo ga tá sok igény be vé te lé vel kap -
cso lat ban tá jé koz ta tó te vé keny sé get lát el.”

3.  §

Az R. a kö vet ke zõ 6/A.  §-sal egé szül ki:
„6/A.  § (1) A me gyei (fõ vá ro si) igaz ság ügyi hi va tal

– jog sza bály ban meg ha tá ro zott ki vé te lek kel – az adott me -
gyé re (fõ vá ros ra) ki ter je dõ ille té kességgel vég zi te vé -
keny sé gét.

(2) A kár pót lá si fel ada to kat
a) a Fõ vá ro si Igaz ság ügyi Hi va tal Bu da pest re,

Bács-Kis kun és Pest me gyé re,
b) a Ba ra nya Me gyei Igaz ság ügyi Hi va tal Ba ra nya és

So mogy me gyé re,
c) a Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Igaz ság ügyi Hi -

va tal Bor sod-Aba új-Zemp lén és Nóg rád me gyé re,
d) a Csong rád Me gyei Igaz ság ügyi Hi va tal Bé kés és

Csong rád me gyé re,
e) a Fej ér Me gyei Igaz ság ügyi Hi va tal Fej ér, Tol na és

Veszp rém me gyé re,
f) a Gyõr-Mo son-Sop ron Me gyei Igaz ság ügyi Hi va tal

Gyõr-Mo son-Sop ron, Ko má rom-Esz ter gom, Vas és Zala
me gyé re,

g) a Haj dú-Bi har Me gyei Igaz ság ügyi Hi va tal Hajdú-
 Bihar me gyé re,
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h) a Jász-Nagy kun-Szol nok Me gyei Igaz ság ügyi Hi va -
tal Jász-Nagy kun-Szol nok és He ves me gyé re,

i) a Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Igaz ság ügyi
 Hivatal Sza bolcs-Szat már-Be reg me gyé re
ki ter je dõ ille té kességgel lát ja el.

(3) A me gyei igaz ság ügyi hi va tal szék he lye a me gye -
szék hely, a Fõ vá ro si Igaz ság ügyi Hi va tal szék he lye Bu da -
pest.”

Záró rendelkezések

4.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té se nap ján lép ha tály ba.

(2) A ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az igaz -
ság ügy -m inis zter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 157/1998.
(IX. 30.) Korm. ren de let (a továb biak ban: Korm. ren de let)
16.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„(3) A mi nisz ter el lát ja a párt fo gó fel ügye lõi, a jogi se -
gít ség nyúj tá si, az ál do zat se gí té si, valamint a sze mé lyi és a
va gyo ni kár pót lás sal kap cso la tos jog al ko tá si és jog -
szabály-elõkészítési fel ada to kat, össze han gol ja a kor -
mány zati szer vek e te vé keny sé gek kel össze füg gõ fel ada -
ta it.”

(3) A ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
veszti

a) az R. mel lék le te, valamint
b) a Korm. ren de let 16.  §-ának (4) be kez dé se.

5.  §

(1) 2006. áp ri lis 1-jén az R. 6.  §-ának (1) be kez dé se he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Párt fo gó Fel ügye lõi Szol gá lat, Jogi Se gít ség nyúj tó
Szol gá lat, valamint Ál do zat se gí tõ Szol gá lat va la mennyi
me gyei (fõ vá ro si) igaz ság ügyi hi va tal ban, kár pót lá si fel -
ada to kat el lá tó szer ve ze ti egy ség a Fõ vá ro si Igaz ság ügyi
Hi va tal ban és a Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Igaz ság -
ügyi Hi va tal ban mû kö dik.”
 (2) 2006. áp ri lis 1-jén az R. 6/A.  §-ának (2) be kez dé se
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A kár pót lá si fel ada to kat
a) a Fõ vá ro si Igaz ság ügyi Hi va tal Bu da pest re,
b) a Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Igaz ság ügyi

 Hivatal Ba ra nya me gyé re, Bács-Kis kun me gyé re, Bé kés
me gyé re, Bor sod-Aba új-Zemp lén me gyé re, Csong rád
 megyére, Fej ér me gyé re, Gyõr-Mo son-Sop ron me gyé re,
Haj dú-Bi har me gyé re, He ves me gyé re, Jász-Nagykun-
 Szolnok me gyé re, Ko má rom-Esz ter gom me gyé re, Nóg rád 
me gyé re, Pest me gyé re, So mogy me gyé re, Szabolcs-
 Szatmár-Bereg me gyé re, Tol na me gyé re, Vas me gyé re,
Veszp rém me gyé re és Zala me gyé re

ki ter je dõ ille té kességgel lát ja el. Ha a jo go sult ál lan dó
lakó helye kül föl dön van, az el já rás ra a Fõ vá ro si Igaz ság -
ügyi Hi va tal ki zá ró la go san ille té kes.”

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

A Kormány
6/2006. (I. 13.) Korm.

rendelete

a kiegészítõ gyermekvédelmi támogatásról

1.  §

(1) Ki egé szí tõ gyer mek vé del mi tá mo ga tás ra (a továb -
biak ban: ki egé szí tõ tá mo ga tás) az a rend sze res gyer mek -
vé del mi ked vez mény ben ré sze sü lõ gyer mek gyám já ul
ren delt hoz zá tar to zó jo go sult, aki

a) a gyer mek tar tá sá ra kö te les, és

b) nyug el lá tás ban, vagy bal ese ti nyug el lá tás ban, vagy
nyug díj sze rû rend sze res szo ciá lis pénz el lá tás ban, vagy
idõs ko rú ak já ra dé ká ban ré sze sül.

(2) A ki egé szí tõ tá mo ga tás ra való jo go sult sá got a gyám
la kó he lye sze rint ille té kes te le pü lé si, a fõ vá ros ban a fõ vá -
ro si ke rü le ti ön kor mány zat jegy zõ je (a továb biak ban
együtt: te le pü lé si ön kor mány zat jegy zõ je) – ha tá ro zat lan
idõ re – ál la pít ja meg.

(3) A ki egé szí tõ tá mo ga tás havi össze ge gyer me ken ként

a) egy gyer me kes csa lád ese tén 4900 Ft,

b) egy gyer me ket ne ve lõ egye dül ál ló ese tén 4800 Ft,

c) két gyer me kes csa lád ese tén 5000 Ft,

d) két gyer me ket ne ve lõ egye dül ál ló ese tén 5000 Ft,

e) há rom- vagy több gyer me kes csa lád ese tén 4600 Ft,

f) há rom vagy több gyer me ket ne ve lõ egye dül ál ló ese -
tén 4200 Ft,

g) tar tó san be teg, illetve sú lyo san fo gya té kos gyer me -
ket ne ve lõ csa lád ese tén 3700 Ft,

h) tar tó san be teg, illetve sú lyo san fo gya té kos gyer me -
ket ne ve lõ egye dül ál ló ese tén 3500 Ft.

(4) A ki egé szí tõ tá mo ga tás ki zá ró lag pénz be ni el lá tás -
ként ál la pít ha tó meg.

2.  §

(1) A ki egé szí tõ tá mo ga tás irán ti ké rel met a te le pü lé si
ön kor mány zat pol gár mes te ri hi va ta lá nál kell elõterjesz -
teni.
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(2) A ké re lem hez a ké rel me zõ iga zo lást csa tol ar ról,
hogy az 1.  § (1) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt el lá tá -
sok va la me lyi ké ben ré sze sül.

(3) A ki egé szí tõ tá mo ga tás meg ál la pí tá sa so rán a te le -
pü lé si ön kor mány zat jegy zõ je

a) be szer zi a gyám ren de lõ ha tá ro zat má so la tát,
b) a há zas ság ról, a csa lád ról és a gyám ság ról  szóló

1952. évi IV. tör vény 61.  §-ában fog lal tak alap ján meg -
vizs gál ja a ké rel me zõ tar tá si kö te le zett sé gét,

c) nyi lat koz tat ja a ké rel me zõt
ca) ar ról, hogy hány gyer mek után fo lyó sí ta nak szá má -

ra csa lá di pót lé kot,
cb) egye dül ál ló sá gá nak té nyé rõl,
cc) a csa lá di pót lék ra jo go sí tó gyer mek tar tós be teg sé -

gé rõl, sú lyos fo gya té kos sá gá ról.

3.  §

(1) Ha a ki egé szí tõ tá mo ga tást jog erõ sen meg ál la pí tot -
ták, az a ké re lem be nyúj tá sá tól ese dé kes az zal, hogy ha a
ké rel met

a) a tárgy hó nap ti zen ötö di ké ig nyúj tot ták be, a tá mo ga -
tás tel jes össze gét,

b) a tárgy hó nap ti zen ötö di két köve tõen nyúj tot ták be, a 
tá mo ga tás öt ven szá za lé kát

kell ki fi zet ni.

(2) A tárgy hó nap ra ese dé kes ki egé szí tõ tá mo ga tás
össze gét a te le pü lé si ön kor mány zat jegy zõ je a tárgy hó na -
pot kö ve tõ hó nap 5. nap já ig utó lag fo lyó sít ja.

(3) A jo go sult a ki egé szí tõ tá mo ga tás ra való jo go sult ság 
fel té te le it érin tõ lé nye ges té nyek, kö rül mé nyek meg vál to -
zá sá ról 15 na pon be lül ér te sí ti a te le pü lé si ön kor mány zat
jegy zõ jét.

(4) A ki egé szí tõ tá mo ga tás ra való jo go sult ság fel té te le it 
– az 1.  § (1) be kez dés ben meg ha tá ro zot tak ala pul vé te lé -
vel – a te le pü lé si ön kor mány zat jegy zõ je éven te egy szer
fe lül vizs gál ja.

(5) Ha a ki egé szí tõ tá mo ga tás ra való jo go sult ság meg -
szû nik, az a jo go sult ság meg szû né sé nek hó nap já ig ese dé -
kes az zal, hogy ha a meg szû nés

a) a tárgy hó nap ti zen ötö di ké ig kö vet ke zik be, a tá mo -
ga tás öt ven szá za lé kát,

b) a tárgy hó nap ti zen ötö di két köve tõen kö vet ke zik be,
a tá mo ga tás tel jes össze gét

kell ki fi zet ni.

4.  §

(1) Ha a ki egé szí tõ tá mo ga tás ra jo go sult sze mély la kó -
he lye a tá mo ga tás fo lyó sí tá sá nak idõ tar ta ma alatt meg vál -
to zik, a vál to zás hó nap já ra járó tá mo ga tást a ko ráb ban fo -
lyó sí tó jegy zõ tel jes összeg ben fo lyó sít ja.

(2) La kó hely vál to zás ese tén a ki egé szí tõ tá mo ga tás ra
jo go sult sze mély ké ré sé re vagy az új la kó hely sze rint ille -

té kes jegy zõ meg ke re sé sé re az ügy ben ke let ke zett ira to kat
ha la dék ta la nul meg kell kül de ni a jo go sult új la kó he lye
sze rint ille té kes jegy zõ nek.

(3) Az új la kó hely sze rint ille té kes jegy zõ a ki egé szí tõ
tá mo ga tást a la kó hely vál to zást kö ve tõ hó nap 1. nap já tól
fo lyó sít ja.

5.  §

(1) Az e ren de let ben meg ha tá ro zott fel té te lek hi á nyá ban 
vagy az e ren de let ren del ke zé se i nek meg sér té sé vel nyúj -
tott ki egé szí tõ tá mo ga tást meg kell szüntetni.

(2) A ki egé szí tõ tá mo ga tást jo go su lat la nul és rossz hi -
sze mû en igény be ve võt kö te lez ni kell a tá mo ga tás vissza -
fi ze té sé re.

(3) A vissza fi ze tést leg fel jebb egy évre vissza me nõ le -
ge sen le het el ren del ni.

(4) A vissza fi ze tést a te le pü lé si ön kor mány zat jegy zõ je
az igény be vé tel jo go su lat lan sá gá ról való tu do más szer zés -
tõl szá mí tott 3 hó na pon be lül ren del he ti el. Nem le het a
vissza fi ze tést el ren del ni, ha az igény be vé tel tõl, illetve a
támogatás megszûnésétõl egy év már eltelt.

(5) A te le pü lé si ön kor mány zat jegy zõ je a vissza fi ze tést
mél tá nyos ság ból el en ged he ti, illetve annak össze gét csök -
kent he ti.

6.  §

(1) A te le pü lé si ön kor mány zat jegy zõ je a mel lék let sze -
rin ti adat la pon min den hó nap 10-éig ér te sí ti a Ma gyar Ál -
lam kincs tár ille té kes Te rü le ti Igaz ga tó sá gát – a fõ vá ros -
ban és Pest me gyé ben a Bu da pes ti és Pest Me gyei Re gi o -
ná lis Igaz ga tó sá got – (a továb biak ban együtt: Igaz ga tó ság) 
a ki egé szí tõ tá mo ga tás össze gé rõl, valamint az e jog cím
alap ján igé nyel he tõ elõ leg össze gé rõl.

(2) Az Igaz ga tó ság a be ér ke zett ada to kat össze sí ti, és az
össze sí tett ada to kat min den hó nap 15-éig me gyén ként, te -
le pü lés so ros bon tás ban meg kül di a Bel ügy mi nisz té ri um,
valamint az If jú sá gi, Csa lád ügyi, Szo ciá lis és Esély egyen -
lõ sé gi Mi nisz té rium (a továb biak ban: Mi nisz té rium) ré -
szé re.

(3) A Mi nisz té rium min den hó nap 18-áig ren del ke zik a
Ma gyar Ál lam kincs tár felé a mel lék let sze rint igé nyelt tá -
mo ga tá sok nak a te le pü lé si ön kor mány za tok ré szé re tör té -
nõ át uta lá sá ról.

7.  §

(1) E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ har ma dik na pon lép
ha tály ba.

(2) A te le pü lé si ön kor mány zat jegy zõ je a ki egé szí tõ tá -
mo ga tást elsõ íz ben 2006. ja nu ár hó nap ra fo lyó sít ja.
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(3) Azt a hoz zá tar to zót, aki nek 2005. de cem ber 31-én
emelt össze gû rend sze res gyer mek vé del mi tá mo ga tást fo -
lyó sí tot tak [Gyvt. 2005. de cem ber 31-én ha tá lyos
20.  §-ának (8) be kez dé se], vagy az erre irá nyuló ké rel met
2005. de cem ber 31-ig elõ ter jesz tet ték és a 2005. de cem ber 
31-én ha tá lyos sza bá lyo zás sze rint az emelt össze gû rend -
sze res gyer mek vé del mi tá mo ga tás ra való jo go sult ság fel -
té te lei a be nyúj tás idõ pont já ban fenn áll tak – az (5) be kez -
dés ben fog lal tak figye lembe véte lével –, 2006. már ci us
31-ig ki egé szí tõ tá mo ga tás ra jo go sult nak kell te kin te ni,
az zal, hogy a te le pü lé si ön kor mány zat jegy zõ je a ki egé szí -
tõ tá mo ga tás össze gé rõl ha tá ro za tot hoz. A te le pü lé si ön -
kor mány zat jegy zõ je a ha tá ro zat ho za talt meg elõ zõ en, leg -
ké sõbb 2006. ja nu ár 20-ig nyi lat koz tat ja a hoz zá tar to zót a
2.  § (3) be kez dé sé nek c) pont já ban fog lal tak ról.

(4) A (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott hoz zá tar to zó
2006. áp ri lis 1-jé tõl ak kor jo go sult meg sza kí tás nél kül a
ki egé szí tõ tá mo ga tás ra, ha 2006. áp ri lis 1-jét meg elõ zõ en
be nyújt ja ki egé szí tõ tá mo ga tás irán ti ké rel mét.

(5) A ki egé szí tõ tá mo ga tás a csa lád tá mo ga tá si rend szer
át ala kí tá sá ról  szóló 2005. évi CXXVI. tör vény (a továb -
biak ban: Cstá. tv.) 28.  §-ának (9) be kez dé sé ben meg ha tá -
ro zott idõ pon tig nem fo lyó sít ha tó amennyi ben a jo go sult
hoz zá tar to zó a Cstá. tv. 28.  §-ának (9) be kez dé se alap ján a
rend sze res gyer mek vé del mi tá mo ga tás to vább fo lyó sí tá sát
kérte.

Gyur csány Fe renc s. k.,

mi nisz ter el nök
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Melléklet a 6/2006. (I. 13.) Korm. rendelethez

ADATLAP
a kiegészítõ gyermekvédelmi támogatás címén igénybe vehetõ elõleg igényléséhez

......................... év ..................................... tárgyhónap

1. Me gye meg ne ve zé se: ....................................................................................................................................................

2. Ön kor mány zat neve: ....................................................................................................................................................

3. KSH azo no sí tó kód ja: ..................................................................................................................................................

4. A tárgy hó nap ban ki egé szí tõ gyer mek vé del mi tá mo ga tás ban ré sze sü lõk szá ma: ............................ fõ

5. A tárgy hó nap ban ki fi ze tett ki egé szí tõ gyer mek vé del mi tá mo ga tás össze ge: ............................ Ft

6. A tárgy ha vi ki fi ze tés után járó té rí tés:
(a tárgy ha vi ki fi ze té sek 5. pont sze rin ti össze ge) ............................ Ft

7. Az igé nyelt elõ leg össze ge

a) a tárgy ha vi té rí tés össze ge: ............................ Ft

b) a tárgy ha vi té rí tés és az elõ zõ havi elõ leg kü lön bö ze te (elõ jel nélkül): ............................ Ft
[az elsõ al ka lom mal tör té nõ igény lés ki vé te lé vel az a) pont és az elõ zõ havi c) pont ban sze -
replõ össze gek kü lön bö ze te ab szo lút ér ték ben, az elsõ al ka lom mal tör té nõ igény lés kor
ezen pont ba az a) pont ban sze rep lõ össze get kell be ír ni]

c) az elõ leg össze ge: ............................ Ft
[az a) és a b) pon tok össze ge az aláb bi mó don:
– ha a tárgy ha vi té rí tés na gyobb, mint az elõ zõ havi elõ leg össze ge, ak kor az a) pont
össze gé hez hoz zá kell adni a b) pont össze gét,
– ha a tárgy ha vi té rí tés ki sebb, mint az elõ zõ havi elõ leg, ak kor az a) pont össze gé bõl ki
kell von ni a b) pont össze gét.
Az elsõ al ka lom mal tör té nõ igény lés kor az a) pont össze gé nek két sze re sét kell eb ben a
pont ban sze re pel tet ni.]

8. A tárgy hó nap ban tör té nõ vissza fi ze tés: ............................ Ft

9. Az igé nyelt elõ leg net tó össze ge: ............................ Ft
[az elõ leg – 7. c) pont – össze gét csök ken te ni kell a 8. pont össze gé vel]

Dá tum: ................ év ...................... hó ........ nap

P. H.

....................................................
a jegy zõ alá írá sa



A Kormány
7/2006. (I. 13.) Korm.

rendelete

a 2006. évi decentralizált fejlesztési programok
elõirányzatainak régiók és megyék közötti

felosztásáról, valamint a terület- és régiófejlesztési
célelõirányzat felhasználásának részletes szabályairól

 szóló 90/2004. (IV. 25.) Korm. rendelet
és a decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési

támogatási programok elõirányzatai, valamint
a vis maior tartalék felhasználásának részletes

szabályairól  szóló 295/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet
módosításáról

A Kor mány a Ma gyar Köz tár sa ság 2006. évi költ ség ve -
té sé rõl  szóló 2005. évi CLIII. tör vény (a továb biak ban:
költ ség ve té si tör vény) 68.  §-ának (4) be kez dé sé ben és a te -
rü let fej lesz tés rõl és a te rü let ren de zés rõl  szóló 1996. évi
XXI. tör vény (a továb biak ban: Tft.) 7.  §-ának d), e) pont já -
ban, valamint a 27.  §-a (1) be kez dé sé nek g) pont já ban ka -
pott fel ha tal ma zás alapján a következõket rendeli el:

1.  §

E ren de let ha tá lya ki ter jed a költ ség ve té si tör vény
1. szá mú mel lék le té nek

a) XVII. Te rü let fej lesz tés fe je zet 5. cím, 3. Te rü let- és
ré gió fej lesz té si cél elõ irány zat al cím

aa) 2. De cent ra li zált te rü let fej lesz té si prog ra mok jog -
cím-cso port ra,

ab) 3. De cent ra li zált szak mai fej lesz té si prog ra mok
jog cím-cso port ra;

b) IX. He lyi ön kor mány za tok tá mo ga tá sai fe je zet
ba) 7. A he lyi ön kor mány za tok fej lesz té si és vis ma i or

fel ada ta i nak tá mo ga tá sa cím re,
bb) 10. A leg hát rá nyo sabb hely ze tû kis tér sé gek fel zár -

kóz ta tá sá nak tá mo ga tá sa cím re.

A terület- és régiófejlesztési célelõirányzat régiók közötti
felosztása

2.  §

(1) Az 1.  § a) pont ban meg ha tá ro zott de cent ra li zált te rü -
let fej lesz té si prog ra mok, illetve de cent ra li zált szak mai
prog ra mok ré gi ók kö zöt ti fel osz tá sát az 1. szá mú mel lék let
tar tal maz za.

(2) A költ ség ve té si tör vény 50.  §-a (13) be kez dé sé nek
e) pont ja sze rint a XVII. Te rü let fej lesz tés fe je zet 5. cím
3. al cím 3. jog cím-cso port, 8. Vá sár he lyi Terv to vább fej -
lesz té se jog cím fel ada ta i ra együt te sen biz to sí tott 3500,0
mil lió fo rint össze gû kö te le zett sé gek kö zül a 2007. évet
2500,0 mil lió fo rint, a 2008. évet 1000,0 mil lió fo rint ter -

he li. A kö te le zett sé gek a ré gi ók kö zött a 2007. és a 2008.
év ben a 2006. évi vel azo nos arány ban osz la nak meg.

A helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior
feladatainak támogatása elõirányzat megyék közötti

felosztása

3.  §

(1) Az 1.  § b) pont já nak ba) al pont já ban meg ha tá ro zott
elõ irány zat ré gi ón kén ti össze gét a költ ség ve té si tör vény
21. szá mú mel lék le te tar tal maz za. Az elõ irány zat a me gyei 
te rü let fej lesz té si ta ná cso kat és a Fõ vá ro si Ön kor mány za -
tot il le ti meg. Az elõ irány zat

a) 63%-ának 30%-a az egy fõre jutó brut tó ha zai ter -
mék me gyén kén ti mér té ke, 70%-a a kü lön jog sza bály ban
meg ha tá ro zott te rü let fej lesz té si szem pont ból ked vez mé -
nye zett tér sé gek la kó né pes sé ge alap ján, a te rü let fej lesz té si 
tá mo ga tá sok és a de cent ra li zá ció el ve i rõl, a ked vez mé nye -
zett tér sé gek be so ro lá sá nak fel té tel rend sze ré rõl  szóló
24/2001. (IV. 20.) OGY ha tá ro zat ban fog lalt mód szer tan
sze rint,

b) 37%-a a he lyi ön kor mány za tok cím zett és cél tá mo -
ga tá si rend sze ré rõl  szóló 1992. évi LXXXIX. tör vény
1/A.  §-a (3) be kez dé sé nek a) pont já ra vo nat ko zó meg osz -
tá si sza bá lyok alap ján ke rül fel osz tás ra.

(2) Az (1) be kez dés a) pont já ban fog lal tak nak meg fele -
lõen fel osz tott, me gyei te rü let fej lesz té si ta ná csok te rü le ti
kö tött ség gel fel hasz nál ha tó ke re tét a 2. szá mú mel lék let, az 
(1) be kez dés b) pont já ban fog lal tak nak meg fele lõen fel -
osz tott, me gyei te rü let fej lesz té si ta ná csok és a Fõ vá ro si
Ön kor mány zat te rü le ti kö tött ség nél kül fel hasz nál ha tó ke -
re tét a 3. szá mú mel lék let tar tal maz za.

A leghátrányosabb helyzetû kistérségek
felzárkóztatásának támogatása elõirányzat megyék

közötti felosztása

4.  §

(1) Az 1.  § b) pont já nak bb) al pont já ban meg ha tá ro zott
elõ irány zat a te rü let fej lesz tés ked vez mé nye zett tér sé ge i -
nek jegy zé ké rõl  szóló 64/2004. (IV. 15.) Korm. ren de let -
ben [a továb biak ban: 64/2004. (IV. 15.) Korm. ren de let]
fog lalt, a te rü let fej lesz tés szem pont já ból leg hát rá nyo sabb
hely ze tû kis tér sé gek la kó né pes sé ge alap ján ke rül fel osz -
tás ra.

(2) Az (1) be kez dés ben fog lal tak nak meg fele lõen fel -
osz tott me gyei te rü let fej lesz té si ta ná csi ke re te ket a 4. szá -
mú mel lék let tar tal maz za.
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A terület- és régiófejlesztési célelõirányzat
felhasználásának részletes szabályairól szóló
90/2004. (IV. 25.) Korm. rendelet módosítása

5.  §

A te rü let- és ré gió fej lesz té si cél elõ irány zat fel hasz ná lá -
sá nak rész le tes sza bá lya i ról  szóló 90/2004. (IV. 25.)
Korm. ren de let (a továb biak ban: TRFC-ren de let)
2.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép, illetve a 2.  § a kö vet ke zõ (4)–(8) be kez dés sel egé szül
ki:

„(3) A de cent ra li zált te rü let fej lesz té si prog ra mok,
valamint a de cent ra li zált szak mai prog ra mok tá mo ga tá sá -
ra ren del ke zés re álló tárgy évi összeg bõl a pá lyá za ti rend -
szer mû kö dé sé hez tá mo ga tás nyújt ha tó leg fel jebb a ke ret
4%-áig.

(4) A re gi o ná lis fej lesz té si ta ná csok ré szé re a Ma gyar
Köz tár sa ság 2006. évi költ ség ve té sé rõl  szóló 2005. évi
CLIII. tör vény (a továb biak ban: költ ség ve té si tör vény)
1. szá mú mel lék le té nek XVII. Te rü let fej lesz tés fe je zet,
3. Te rü let- és ré gió fej lesz té si cél elõ irány zat cím, 2. De -
cent ra li zált te rü let fej lesz té si prog ra mok al cím ter hé re tá -
mo ga tás nyújt ha tó a költ ség ve té si tör vény 1. szá mú mel -
lék le té nek IX. He lyi ön kor mány za tok tá mo ga tá si fe je zet -
ben sze rep lõ „Te le pü lé si hul la dék köz szol gál ta tás fej lesz -
té se i nek tá mo ga tá sa”, illetve a „Te le pü lé si ön kor mány za ti
szi lárd bur ko la tú bel te rü le ti köz utak bur ko lat fel újí tá sá nak
tá mo ga tá sa” köz pon to sí tott elõ irány za tok fel hasz ná lá sa
ér de ké ben mû köd te tett pá lyá za ti rend sze rek mû kö dé sé -
hez. A tá mo ga tás mér té ke leg fel jebb a pá lyá za ti ke re tek
2%-a le het.

(5) A me gyei te rü let fej lesz té si ta ná csok, illetve a fõ vá -
ro si ön kor mány zat ré szé re a költ ség ve té si tör vény 1. szá -
mú mel lék le té nek XVII. Te rü let fej lesz tés fe je zet, 3. Te rü -
let- és ré gió fej lesz té si cél elõ irány zat cím, 1. Köz pon ti fej -
lesz té si fel ada tok al cím ter hé re tá mo ga tás nyújt ha tó a költ -
ség ve té si tör vény 1. szá mú mel lék le té nek IX. He lyi ön kor -
mány za tok tá mo ga tá sai fe je zet ben sze rep lõ, „A he lyi ön -
kor mány za tok fej lesz té si és vis ma i or fel ada ta i nak tá mo -
ga tá sa” elõ irány zat kö te le zett ség vál la lás sal nem ter helt
ke re te, valamint „A leg hát rá nyo sabb hely ze tû kis tér sé gek
fel zár kóz ta tá sá nak tá mo ga tá sa” elõ irány za tok fel hasz ná -
lá sa ér de ké ben mû köd te tett pá lyá za ti rend sze rek mû kö dé -
sé hez. A tá mo ga tás mér té ke leg fel jebb a pá lyá za ti ke re tek
2%-a le het, amely az aláb bi ak sze rint ke rül fel osz tás ra a
me gyei te rü let fej lesz té si ta ná csok, illetve a fõ vá ro si ön -
kor mány zat kö zött:

a) egy sé ge sen ötmil lió fo rint tá mo ga tás min den me -
gyei te rü let fej lesz té si ta nács és a fõ vá ro si ön kor mány zat
ré szé re;

b) a mû kö dé si tá mo ga tás nak az a) pont sze rin ti összeg -
gel csök ken tett rész e az e be kez dés ben meg ha tá ro zott ke -
re tek ará nyá ban.

(6) A pá lyá za ti rend szer mû köd te té sé re for dít ha tó ke ret -
rõl az éves sza bad ke ret függ vé nyé ben, az el kü lö ní tett ke -

ret fel hasz ná lá sa kor a pá lyá za ti rend szer ben köz re mû kö dõ 
szer ve ze tek be vo ná sá ról, az el vég zen dõ fel ada tok ról, az
el is mer he tõ költ sé gek rõl, to váb bá az el szá mo lás rend jé rõl
meg ál la po dást köt a (3) és a (4) be kez dés vo nat ko zá sá ban
a re gi o ná lis ta nács, az (5) be kez dés vo nat ko zá sá ban a me -
gyei te rü let fej lesz té si ta nács, illetve a fõ vá ro si ön kor -
mány zat az Or szá gos Te rü let fej lesz té si Hi va tal lal
(a továb biak ban: OTH).

(7) A re gi o ná lis ta nács a pá lyá za ti rend szer mû köd te té -
sé re for dít ha tó tá mo ga tás ról, az el kü lö ní tett ke ret fel hasz -
ná lá sa kor el is mer he tõ költ sé gek rõl és az el szá mo lás rend -
jé rõl, az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör -
vény ben (a továb biak ban: Áht.) fog lal tak alap ján meg ál la -
po dást köt het a re gi o ná lis fej lesz té si ügy nök ség gel
(a továb biak ban: RFÜ), az érin tett me gyei te rü let fej lesz té -
si ta ná csok mun ka szer ve ze te i vel, valamint e ren de let 21. § 
(5) be kez dé se alap ján ki írt kö zös pá lyá zat ese tén a tér sé gi
fej lesz té si ta náccsal, illetve annak mun ka szer ve ze té vel.

(8) A me gyei te rü let fej lesz té si ta nács, illetve a fõ vá ro si
ön kor mány zat a pá lyá za ti rend szer mû köd te té sé re for dít -
ha tó tá mo ga tás ról, az el kü lö ní tett ke ret fel hasz ná lá sa kor
el is mer he tõ költ sé gek rõl és az el szá mo lás rend jé rõl az
Áht.-ban fog lal tak alap ján meg ál la po dást köt het a me gyei
te rü let fej lesz té si ta nács mun ka szer ve ze té vel, illetve a fõ -
vá ro si ön kor mány zat a hi va ta lá val.”

6.  §

A TRFC-ren de let 12.  §-ának (7) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(7) Tu risz ti kai vonz erõ vel bíró ren dez vé nyek,
valamint ide gen for gal mi fej lesz té sek ke re té ben meg va ló -
su ló mar ke ting esz köz lét re ho zá sa ese tén el szá mol ha tó
költ ség nek mi nõ sül nek köz vet le nül a ren dez vénnyel,
valamint ide gen for gal mi fej lesz té sek ke re té ben meg va ló -
su ló mar ke ting esz köz lét re ho zá sá val össze füg gés ben a
szám vi te li tör vény ren del ke zé se alap ján fel me rü lõ anyag -
jel le gû és sze mé lyi jel le gû rá for dí tá sok.”

7.  §

A TRFC-ren de let 18.  §-a (5) be kez dé sé nek má so dik
mon da ta he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A tá mo ga tá si dön té sek rõl a re gi o ná lis ta nács a 2.  §
(6) be kez dé se sze rin ti kü lön meg ál la po dás ban rög zí tett
szem pon tok alap ján szolgáltat adatokat.”

8.  §

A TRFC-ren de let 20.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A tá mo ga tás ból meg va ló su ló be ru há zá sok, fej lesz -
té sek ha tá sa it ér té ke lõ je len té se ket, a fo lya mat ban lé võk
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nyomon követését és pénzügyi ellenõrzését tartalmazó
elemzéseket a regionális tanács – együttmûködve a Kincs-
tárral – az OTH által a 2. § (6) bekezdése szerinti megálla-
podásban meghatározott formában és tartalommal évente
elkészíti, és a tárgyévet követõ február 15-ig megküldi az
OTH részére.”

9. §

A TRFC-rendelet 22. §-ának (1) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:

„(1) A regionális tanács a támogatásra vonatkozó pályá-
zati felhívásokat és a pályázatokat elbíráló értékelõ rend-
szerét folyó év január 15-ig a regionális tanács elnökének
kezdeményezésére az OTH honlapján és legalább egy he-
lyi napilapban köteles közzétenni. A pályázatokat folyó év
február 15-ig lehet benyújtani. Amennyiben folyó év feb-
ruár 15-ig nem érkezik be a regionális tanácshoz a részére
biztosított keret összegét elérõ pályázat, és a regionális ta-
nács a 18. § (1) bekezdésében rögzített döntési határidõig
forráshiány miatt nem utasított el pályázatot, úgy a regio-
nális tanács jogosult a pályázati felhívását ismételten meg-
jelentetni. Az ismételten megjelentetett pályázati felhívás
esetén a pályázatok folyó év április 30-ig nyújthatók be,
amelyrõl a regionális tanács folyó év június 30-ig hoz dön-
tést, figyelembe véve e rendelet 17. §-ának (2) bekezdésé-
ben foglalt, hiánypótlásra vonatkozó rendelkezéseket.”

A decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési

támogatási programok elõirányzatai,

valamint a vis maior tartalék felhasználásának részletes

szabályairól szóló 295/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet

módosítása

10. §

A decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési támo-
gatási programok elõirányzatai, valamint a vis maior tarta-
lék felhasználásának részletes szabályairól szóló
295/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.)
3. §-a (1) bekezdésének utolsó mondata helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„A pályázatokat folyó év február 15-ig lehet benyúj-
tani.”

Záró rendelkezés

11. §

(1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) A 64/2004. (IV. 15.) Korm. rendelet 2. számú mel-
lékletében szereplõ, a területfejlesztés szempontjából át-
menetileg kedvezményezett kistérségek 2006. évben is át-
menetileg kedvezményezettnek minõsülnek.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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1. számú melléklet a 7/2006. (I. 13.) Korm. rendelethez

A regionális fejlesztési tanácsok döntési hatáskörébe utalt decentralizált területfejlesztési

és szakmai programjainak régiók közötti felosztása

Millió Ft

Programok és régiók Dél-Alföld
Dél-

Dunántúl
Észak-
Alföld

Észak-
Magyar-
ország

Közép-
Dunántúl

Közép-
Magyar-
ország

Nyugat-
Dunántúl

Összesen

I. Decentralizált területfejlesztési
programok

1 388,7 1 104,0 2 363,8 1 708,6 598,3 728,7 507,9 8 400,0

ebbõl:

új induló fejlesztésekre 496,0 394,3 844,2 610,2 213,7 260,3 181,4 3 000,0

ebbõl:

turisztikai célokra: 49,6 39,4 84,4 61,0 21,4 26,0 18,1 300,0

II. Decentralizált szakmai programok 142,2 206,7 249,6 179,1 132,9 219,0 145,5 1 275,0

1. Autópálya-építést segítõ közmunka-
program

0,0 60,0 90,0 30,0 0,0 0,0 0,0 180,0

2. Nemzeti parkok közmunkaprogram 21,0 9,0 28,5 30,0 6,0 6,0 4,5 105,0

3. Köztisztviselõk és pedagógusok inter-
net hozzáférésének támogatása

19,2 21,9 27,9 26,4 19,2 33,3 26,1 174,0

4. Háromszoros esélyteremtés a szociális
ellátórendszer fejlesztésével

2,4 5,1 12,3 14,1 0,0 0,0 2,1 36,0

5. Belterületi kiépítetlen közúthálózat fej-
lesztése

13,8 11,4 15,9 10,2 9,3 21,3 8,1 90,0



252 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/3. szám

Prog ra mok és ré gi ók Dél-Al föld
Dél-

Du nán túl
Észak-
Al föld

Észak-
Magyar -
ország

Kö zép-
Du nán túl

Kö zép-
Magyar -
ország

Nyu gat-
Du nán túl

Össze sen

6. Ke rék pár utak fej lesz té se 25,8 9,3 15,0 8,4 8,4 8,4 14,7 90,0

7. Ide gen for gal mi fej lesz té sek 60,0 90,0 60,0 60,0 90,0 150,0 90,0 600,0

8. Vá sár he lyi Terv to vább fej lesz té se 0,0 0,0 528,0 1 232,0 0,0 0,0 0,0 1 760,0

2. számú melléklet

a 7/2006. (I. 13.) Korm. rendelethez

A helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior
támogatása elõirányzat területi kötöttséggel

felhasználható keretének megyék közötti felosztása

 Ada tok mil lió Ft-ban

Me gye, ré gió

Bu da pest 0,0

Pest 399,1

Kö zép-Ma gyar or szág 399,1

Fej ér 183,4

Ko má rom-Esz ter gom 131,2

Veszp rém 265,0

Kö zép-Du nán túl 579,6

Gyõr-Mo son-Sop ron 155,9

Vas 121,1

Zala 140,6

Nyu gat-Du nán túl 417,6

Ba ra nya 378,2

So mogy 333,4

Tol na 229,5

Dél-Du nán túl 941,1

Bor sod-Aba új-Zemp lén 844,5

He ves 272,6

Nóg rád 337,0

Észak-Ma gyar or szág 1 454,1

Haj dú-Bi har 573,6

Jász-Nagy kun-Szol nok 481,7

Sza bolcs-Szat már-Be reg 728,6

Észak-Al föld 1 783,9

Bács-Kis kun 555,4

Bé kés 430,7

Csong rád 286,6

Dél-Al föld 1 272,7

Össze sen 6 848,1

3. számú melléklet
a 7/2006. (I. 13.) Korm. rendelethez

A helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior
támogatása elõirányzat területi kötöttség nélkül
felhasználható keretének megyék és a Budapest

Fõváros közötti felosztása

Ada tok mil lió Ft-ban

Me gye, ré gió

Bu da pest 275,1

Pest 333,9

Kö zép-Ma gyar or szág 609,0

Fej ér 140,3

Ko má rom-Esz ter gom 86,5

Veszp rém 170,1

Kö zép-Du nán túl 396,9

Gyõr-Mo son-Sop ron 155,5

Vas 131,0

Zala 161,1

Nyu gat-Du nán túl 447,6

Ba ra nya 222,4

So mogy 199,3

Tol na 127,4

Dél-Du nán túl 549,1

Bor sod-Aba új-Zemp lén 387,8

He ves 142,9

Nóg rád 116,9

Észak-Ma gyar or szág 647,6

Haj dú-Bi har 238,1

Jász-Nagy kun-Szol nok 192,1

Sza bolcs-Szat már-Be reg 340,3

Észak-Al föld 770,5

Bács-Kis kun 258,9

Bé kés 182,3

Csong rád 160,0

Dél-Al föld 601,2

Össze sen 4021,9



4. számú melléklet
a 7/2006. (I. 13.) Korm. rendelethez

A leghátrányosabb helyzetû kistérségek
felzárkóztatásának támogatása elõirányzat megyék

közötti felosztása

Ada tok mil lió Ft-ban

Me gye, ré gió

Bu da pest 0,0

Pest 0,0

Kö zép-Ma gyar or szág 0,0

Fej ér 0,0

Ko má rom-Esz ter gom 0,0

Veszp rém 0,0

Kö zép-Du nán túl 0,0

Gyõr-Mo son-Sop ron 0,0

Vas 43,5

Zala 0,0

Nyu gat-Du nán túl 43,5

Ba ra nya 439,8

So mogy 433,5

Tol na 252,8

Dél-Du nán túl 1 126,1

Bor sod-Aba új-Zemp lén 1 773,3

He ves 448,6

Nóg rád 691,2

Észak-Ma gyar or szág 2 913,2

Haj dú-Bi har 1 288,1

Jász-Nagy kun-Szol nok 484,7

Sza bolcs-Szat már-Be reg 1 973,3

Észak-Al föld 3 746,6

Bács-Kis kun 214,9

Bé kés 685,7

Csong rád 269,9

Dél-Al föld 1 170,6

Össze sen 9 000,0

A Kormány
8/2006. (I. 13.) Korm.

rendelete

a vasúti piacfelügyeleti bírság mértékére
és alkalmazására vonatkozó részletes szabályokról

A vas úti köz le ke dés rõl  szóló 2005. évi CLXXXIII. tör -
vény (a továb biak ban: Vtv.) 88.  § (1) be kez dés c) pont já -
ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján a Kor mány a kö vet ke zõ -
ket rendeli el:

1.  §

(1) A Ma gyar Vas úti Hi va tal (a továb biak ban: Hi va tal)
a piac fel ügye le té vel kap cso la tos te vé keny sé ge so rán a
Vtv. 76.  §-ának (1) be kez dé se alap ján az ott meg ha tá ro zott 
kö te le zett ség meg sér tõ jé vel szem ben e ren de let ben meg -
ha tá ro zott mér té kû piacfelügyeleti bírságot alkalmazhat.

(2) A bír ság a Vtv. 76.  § (1) be kez dé sé nek a), c) és
d) pont ja i ban meg ha tá ro zott jog kö vet kez mé nyek al kal ma -
zá sa mel lett is kiszabható.

(3) A Hi va tal a pi ac fel ügye le ti bír ság mér té két az ará -
nyos ság és fo ko za tos ság el vé nek figye lembe véte lével ál -
la pít ja meg, kü lö nös te kin tet tel a következõkre:

a) a jog sér tés sú lya (a vas úti köz le ke dé si pi ac ra gya ko -
rolt ha tá sa, a jog sér tés sel érin tet tek köre, száma);

b) a jog sér tés sel oko zott va gyo ni hát rány, il le tõ leg ér -
dek sé re lem mér té ke, illetve a jog sér tés sel el ért va gyo ni
elõny mértéke;

c) a jog sér tõ szer ve zet pi a ci hely ze te, be fo lyá sa;
d) a jog sér tõ ál la pot fenn ál lá sá nak idõ tar ta ma;
e) a ma ga tar tás fel ró ha tó sá ga;
f) ko ráb bi jog sér tõ ma ga tar tás;
g) a jog sér tõ ál la pot meg szün te té sé re ho zott in téz ke dé -

se ket se gí tõ ma ga tar tás, il le tõ leg a jog sér tõ ál la pot meg -
szün te té sé re tett, a Hi va tal el já rá sát meg elõ zõ, at tól füg -
get len te vé keny ség;

h) a pi ac fel ügye le ti bír ság nak a jog sér tést el kö ve tõ
vagy más szer ve zet to váb bi jog sér tés tõl való vissza tar tá sá -
ra való al kal mas sá ga.

2.  §

(1) A pi ac fel ügye le ti bír ság össze gé nek fel sõ ha tá ra a
jog sér tõ szer ve zet ár be vé te lé nek legfeljebb 2%-a.

(2) Az (1) be kez dés tõl el té rõ en a pi ac fel ügye le ti bír ság
össze gé nek fel sõ ha tá ra a jog sér tõ szer ve zet ár be vé te lé nek 
legfeljebb 5%-a

a) mû kö dé si ha tó sá gi en ge dély hez kö tött vas úti köz le -
ke dé si te vé keny ség gel kap cso la tos jogsértés,

b) a vas úti pá lya há ló zat hoz való nyílt hoz zá fé rés re vo -
nat ko zó sza bá lyok (Vtv. XII. fe je zet) meg sér té se,
valamint
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c) a számviteli elkülönítésre vonatkozó kötelezettsé-
gek, továbbá a keresztfinanszírozás tilalmának megsértése
esetén.

(3) Jelen § alkalmazása szempontjából árbevétel alatt a
jogsértõ szervezetnek a vasúti közlekedési tevékenységbõl
származó elõzõ üzleti évi nettó árbevételét kell érteni.

(4) Ha a jogsértõ szervezet az elõzõ évben nem végzett
vagy tizenkét hónapnál rövidebb ideig végzett vasúti köz-
lekedési tevékenységet, akkor a jogsértés megállapításától
visszafelé számított idõszakot, de legfeljebb tizenkét hó-
napot kell a piacfelügyeleti bírság szempontjából figye-
lembe venni.

(5) Árbevételi adatok hiányában a piacfelügyeleti bír-
ság összegének alsó határa százezer forint, felsõ határa
tízmillió forint.

(6) Amennyiben a (2) bekezdés b) pontjában meghatá-
rozott jogsértést a reá irányadó rendelkezések megszegé-
sével a Vasúti Pályakapacitás-elosztó Szervezet (a továb-
biakban: VPSZ) követi el, a rá kiszabható piacfelügyeleti
bírság százezer forinttól ötmillió forintig terjedhet.

(7) A piacfelügyeleti bírság mértékét ezer forintra való
kerekítéssel kell megállapítani.

3. §

(1) A piacfelügyeleti bírság többszörös jogsértés esetén
ismételten is kiszabható.

(2) Egy eljárás keretében több jogsértés miatt kiszabott
bírságok együttes összege nem haladhatja meg a jogsértõ
szervezet árbevételének 5%-át, árbevételi adatok hiányá-
ban a tizenötmillió forintot, a VPSZ esetében a nyolcmillió
forintot.

(3) A piacfelügyeleti bírság a Hivatalnak a jogsértõ cse-
lekményrõl való tudomásszerzésétõl számított hat hóna-
pon belül, de legkésõbb a cselekmény elkövetésétõl – fo-
lyamatos cselekmény esetén annak befejezésétõl – számí-
tott egy éven belül szabható ki.

(4) A piacfelügyeleti bírságot az azt megállapító jogerõs
és végrehajtható határozatban elõírt határidõn belül a
Hivatalnak a Magyar Államkincstár által vezetett
10032000-00289256-00000000 számú számlájára történõ
átutalással kell megfizetni. A piacfelügyeleti bírság össze-
ge a Hivatalt illeti meg.

Záró rendelkezések

4. §

E rendelet a kihirdetését követõ 45. napon lép hatályba.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A Kormány tagjainak
rendeletei

A belügyminiszter

2/2006. (I. 13.) BM

rendelete

az anyakönyvekrõl, a házasságkötési eljárásról

és a névviselésrõl szóló 6/2003. (III. 7.) BM rendelet

módosításáról

Az anyakönyvekrõl, a házasságkötési eljárásról és a
névviselésrõl szóló 1982. évi 17. törvényerejû rendelet
módosításáról szóló 2002. évi XLV. törvény 37. §-ában
foglalt felhatalmazás alapján a következõket rendelem el:

1. §

Az anyakönyvekrõl, a házasságkötési eljárásról és a
névviselésrõl szóló 6/2003. (III. 7.) BM rendelet (a továb-
biakban: Ar.) 1. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(2) Külön-külön házassági anyakönyvet kell vezetni
abban a községben, városban, megyei jogú városban, fõ-
városi kerületben, ahol több házasságkötõ terem is mûkö-
dik, továbbá, ha az anyakönyvvezetõ a hivatali helyiségén
kívül is rendszeresen közremûködik házasságkötésnél.”

2. §

Az Ar. 2. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„2. § (1) Az anyakönyvvezetõ a születés, a házasságkö-

tés és a haláleset adatait, valamint az ezekben bekövetke-
zett változásokat elõre bekötött, harminc vagy háromszáz
számozott lapot tartalmazó hitelesített és egyedi azonosí-
tóval ellátott anyakönyvekben vezeti.

(2) Az anyakönyv fedõtáblájának elsõ oldala tartalmaz-
za a község, város, megyei jogú város, fõváros, fõvárosi
kerület (a továbbiakban: település) nevét, az anyakönyv
megnevezését, továbbá azt az idõpontot, amelytõl kezdve
az anyakönyvbe az adatokat bejegyzik. Ha a kötet megtelt,
annak lezárása után a fedõlapon az utolsó bejegyzés idõ-
pontját is fel kell tüntetni.

(3) Azon településen, ahol egyidejûleg több házassági
anyakönyvet vezetnek, az egyes anyakönyvek fedõtáblájá-
nak elsõ oldalán az anyakönyvvezetõ megkülönböztetõ
betûjelzést (A, B, C stb.) is feltüntet a (2) bekezdésben fog-
laltakon kívül.”

3. §

Az Ar. 4. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„4. § Az anyakönyvet le kell zárni:
a) Év közben
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– ha meg telt, az anya könyv utol só, nem szá mo zott ol -
da lán;

– ha új tí pu sú anya könyv ke rül be ve ze tés re, az utol só
alap be jegy zés után.

b) Min den év utol só mun ka nap ján, az utol só alap be -
jegy zés után.”

4.  §

Az Ar. 7.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„7.  § (1) Az anya könyv ve ze tõ az 1.  § (1) be kez dé sé ben

meg ha tá ro zott fel ada tán túl:
a) köz re mû kö dik a há zas ság kö tés nél;
b) in té zi az anya köny vi igaz ga tás sal össze füg gõ ügye -

ket;
c) köz re mû kö dik – igény sze rint – a csa lá di ese mé nyek

tár sa dal mi meg ün nep lé sé ben.
(2) Köz ség ben egy, vá ros ban, me gyei jogú vá ros ban,

fõ vá ros ban és a fõ vá ro si ke rü let ben leg alább két anya -
könyv ve ze tõt kell meg bíz ni az anya könyv ve ze tõi fel ada -
tok el lá tá sá val.

(3) Ha a te le pü lé sen az anya köny vi igaz ga tá si fel ada tok
az anya könyv ve ze tõ aka dá lyoz ta tá sa  miatt nem lát ha tó ak
el, a jegy zõ ké ré sé re he lyet te sí té sé rõl a fel ügye le tet el lá tó
me gyei, fõ vá ro si köz igaz ga tá si hi va tal (a továb biak ban:
köz igaz ga tá si hi va tal) ve ze tõ je a köz igaz ga tá si hi va tal
ille té kességi te rü le té hez tar to zó te le pü lé si ön kor mány za -
tok pol gár mes te ri hi va ta la i nak anya könyv ve ze tõi kö zül
gon dos ko dik. A he lyet te sí tés le het ese ti vagy hu za mos
(ma xi mum 6 hó nap, mely egy íz ben há rom hó nap pal meg -
hosszab bít ha tó) idõ tar tam ra  szóló. Az anya köny vi be jegy -
zést a he lyet te sí tõ anya könyv ve ze tõ e mi nõ sé gé nek fel tün -
te té sé vel írja alá.

(4) A he lyet te sí tõ anya könyv ve ze tõ ki je lö lé sé re vo nat -
ko zó ké re lem nek tar tal maz nia kell:

a) a he lyet te sí tést kérõ te le pü lé si ön kor mány zat pol -
gár mes te ri hi va ta lá nak meg ne ve zé sét;

b) a he lyet te sí tés idõ tar ta mát;
c) a he lyet te sí tõ anya könyv ve ze tõ ne vét, mun kál ta tó já -

nak meg ne ve zé sét, szak vizs ga bi zo nyít vá nyá nak (igaz ga -
tásszer ve zõi dip lo má já nak) szá mát, valamint azt a tényt,
hogy az anya könyv ve ze tõ vál lal ja a he lyet te sí tést;

d) a he lyet te sí tõ anya könyv ve ze tõ mun kál ta tó já nak
hoz zá já ru lá sát.

(5) Te le pü lés rész ki vá lá sa és új te le pü lés sé ala ku lá sa
ese tén – az új pol gár mes te ri hi va tal lét re jöt té ig, illetve az
új te le pü lés anya könyv ve ze tõ jé nek meg bí zá sá ig – he lyet -
te sí tõ anya könyv ve ze tõt kell ki je löl ni, aki az új te le pü lés
anya köny vi ese mé nye it kü lön anya könyv ben ve ze ti. Az új 
te le pü lés anya könyv ve ze tõ jé nek meg bí zá sa után az érin -
tett anya köny ve ket az új te le pü lés ré szé re át kell adni.

(6) He lyet te sí tõ anya könyv ve ze tõt le het ki je löl ni a há -
zas ság meg kö té sé re ab ban az eset ben is, ha a há zas ság kö -
tés he lye sze rin ti te le pü lés anya könyv ve ze tõ je az érin tett
ki sebb sé gi nyel vet nem be szé li.”

5.  §

Az Ar. 10.  §-ának (1)–(3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az anya könyv ve ze tõ hi va ta li fel sze re lé se:
a) szü le té si, há zas sá gi, ha lot ti anya könyv és anya köny -

vi ki vo nat, nem ze ti sé gi és nem zet kö zi anya köny vi ki vo nat 
ki töl tet len (bi an kó) nyom tat vá nyok;

b) a nem ze ti szí nû váll sza lag a Ma gyar Köz tár sa ság cí -
me ré vel;

c) az anya könyv ve ze tõ hi va ta los kör bé lyeg zõ je;
d) a Ma gyar Köz tár sa ság Hely ség név tá ra és – le he tõ -

ség sze rint – a ko ráb bi hely ség név tá rak, az ak tu á lis ada to -
kat tar tal ma zó vi lág at lasz, anya köny vi ké zi köny vek;

e) a ma gyar és nem ze ti sé gi utó név jegy zé kek;
f) az anya könyv ve ze té sé re a bel ügy mi nisz ter ál tal

rend sze re sí tett, biz ton sá gi tin tá val töl tött író esz köz;
g) az anya köny vi ügy in té zést tá mo ga tó in for ma ti kai

rend szer (89.  §) hasz ná la tá hoz szük sé ges, az 5. szá mú mel -
lék let ben fel so rolt szá mí tás tech ni kai esz kö zök és az anya -
könyv ve ze tõi fel hasz ná lói kár tya.

(2) Anya köny vi be jegy zés tel je sí té sé re és anya köny vi
ki vo nat ki ál lí tá sá ra csak a bel ügy mi nisz ter ál tal rend sze re -
sí tett, köz pon ti lag elõ ál lí tott anya könyv és anya köny vi ki -
vo nat nyom tat vány hasz nál ha tó.

(3) Az anya köny ve ket, az anya köny vi alap ira to kat, a
név mu ta tó kat, a rend sze re sí tett író esz közt, az anya könyv
és anya köny vi ki vo nat ki töl tet len (bi an kó) nyom tat vá nyo -
kat, az anya könyv ve ze tõi fel hasz ná lói kár tyát és az anya -
könyv ve ze tõ hi va ta los kör bé lyeg zõ jét mun ka idõn kí vül
tûz biz tos, jól zár ha tó szek rény ben vagy irat tá ro ló ban kell
el he lyez ni.”

6.  §

Az Ar. 25.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„25.  § (1) Az anya könyv ve ze tõ – a ha zai anya köny ve zé -

si el já rást ki vé ve – a be jegy zést a fe let tes szerv uta sí tá sá ra
tel je sí ti, ha a be jegy zés alap ja:

a) nem ma gyar ál lam pol gár ál tal ma gyar ha tó ság elõtt
tett tel jes ha tá lyú vagy há zas ság kö tést meg elõ zõ el já rás
ke re té ben tett apai el is me rõ nyi lat ko zat;

b) kül föl di bí ró ság há zas sá gi ügy ben ho zott ha tá ro za ta, 
to váb bá, kül föl di ha tó ság elõtt tett apai el is me rõ nyi lat ko -
zat, vagy kül föl di bí ró ság apa sá got meg ál la pí tó határo -
zata;

c) egyéb kül föl di ok irat.
(2) Az (1) be kez dés b) pont já ban meg ha tá ro zott ese tek -

ben az anya könyv ve ze tõ a kül föl di bí ró sá gi ha tá ro za tot és
a há zas sá gi be jegy zés rõl ki ál lí tott anya köny vi má so la tot
fel ter jesz ti az Igaz ság ügyi Mi nisz té ri um hoz, amely az ira -
to kat el bí rá lás után az ille té kes köz igaz ga tá si hi va tal ve ze -
tõ jé hez to váb bít ja a be jegy zés el ren de lé se cél já ból.

(3) Az (1) be kez dés b) pont já ban és a (2) be kez dés ben
meg ha tá ro zot tak nem al kal maz ha tók ab ban az eset ben, ha
a há zas sá gi ügy ben ho zott kül föl di ha tá ro zat ha zai el is me -
ré sé re a há zas sá gi ügyek ben és a szü lõi fe le lõs ség gel kap -
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cso la tos el já rá sok ban irány adó jog ha tó ság ról, valamint az
ilyen ügyek ben ho zott ha tá ro za tok el is me ré sé rõl és vég re -
haj tá sá ról  szóló 2201/2003/EK ren de let irány adó.”

7.  §

Az Ar. 28.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) Az anya köny vi alap be jegy zé sek nap tá ri éven ként
egyes fo lyó szám mal kez dõd nek. Amennyi ben egy te le pü -
lé sen pár hu za mo san több há zas sá gi anya köny vet ve zet -
nek, a fo lyó szám mind egyik anya könyv ben egyes sel kez -
dõ dik.”

8.  §

Az Ar. 30.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) Az or szág ne vét – ha nem zet kö zi szer zõ dés elté -
rõen nem ren del ke zik – az anya köny vi ese mény idõ pont já -
ban ér vé nyes mó don kell be je gyez ni.”

9.  §

Az Ar. 38.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) Az anya könyv ve ze tõ az Igaz ság ügyi Mi nisz té rium
nyi lat ko za tát kéri, ha a ma gyar ál lam pol gár a há zas sá gá -
nak fel bon tá sát vagy ér vény te len né nyil vá ní tá sát kül föl di
bí ró ság ha tá ro za tá val iga zol ja, ki vé ve, ha a kül föl di ha tá -
ro zat ha zai el is me ré sé re a há zas sá gi ügyek ben és a szü lõi
fe le lõs ség gel kap cso la tos el já rá sok ban irány adó jog ha tó -
ság ról, valamint az ilyen ügyek ben ho zott ha tá ro za tok el -
is me ré sé rõl és vég re haj tá sá ról  szóló 2201/2003/EK ren de -
let irány adó.”

10.  §

Az Ar. 38.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) A nõt len, ha ja don csa lá di ál la po tot a pol gá rok sze -
mé lyi ada ta i nak és lak cí mé nek nyil ván tar tá sá nak ha tá lya
alá tar to zó sze mé lyek ese té ben az ab ban tá rolt ada tok kal, a 
nyil ván tar tás ha tá lya alá nem tar to zó sze mé lyek pe dig más 
köz ok irat tal iga zol hat ják.

11.  §

Az Ar. a kö vet ke zõ al cím mel és 41/A.  §-sal egé szül ki:

„Tanúsítvány külföldön történõ házasságkötéshez

41/A.  § (1) A ma gyar ál lam pol gár, Ma gyar or szá gon élõ
hon ta lan, valamint a ma gyar me ne kült ügyi ha tó sá gok ál tal 

me ne kült ként el is mert sze mély kül föl dön tör té nõ há zas -
ság kö té sé hez szük sé ges ta nú sít vány irán ti ké rel met sze -
mé lye sen kell elõ ter jesz te ni.

(2) A ta nú sít vány ki ál lí tá sá nak ügy in té zé si ide je
30 nap.”

12.  §

Az Ar. 48.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ ren del ke -
zés sel egé szül ki:

„Az anya könyv „Meg jegy zé sek” ro va tá ban fel kell tün -
tet ni az anya há zas sá gi ne vét amennyi ben a há zas ság ról, a
csa lád ról és gyám ság ról  szóló 1952. évi IV. tör vény
(a továb biak ban: Csjt.) 25.  § (1) be kez dés d) pont ja,
valamint a (3) be kez dés sze rint vi se li azt.”

13.  §

Az Ar. 49.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) Az (1) be kez dés sze rin ti ese tek ben a szü le té si anya -
könyv be a gyer mek csa lá di neve ro vat ba az anya könyv ve -
ze tõ az anya szü le té si csa lá di ne vét jegy zi be, ki vé ve, ha az 
anya a Csjt. 25.  § (1) be kez dés d) pont ja, valamint a (3) be -
kez dé se sze rin ti há zas sá gi ne vet vi sel, ez eset ben a gyer -
mek csa lá di ne ve ként az anya há zas sá gi ne vé nek csa lá di
név ré szét kell be je gyez ni. Az apa ada ta i ra vo nat ko zó ro -
va to kat a be jegy zés le zá rá sa elõtt ki kell húz ni.”

14.  §

Az Ar. 51.  §-ának (1)–(4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az anya könyv ve ze tõ az apai el is me rõ nyi lat ko za tot 
tevõ fér fi fi gyel mét fel hív ja a nyi lat ko zat jog kö vet kez mé -
nye i re, és en nek meg tör tén tét jegy zõ könyv ben rög zí ti. Tá -
jé koz tat ja a nyi lat ko zót, hogy az apai el is me rõ és hoz zá já -
ru ló nyi lat ko za tot a jegy zõ könyv alá írá sa után vissza von ni 
nem le het.

(2) Ha nem a szü le tést nyil ván tar tó anya könyv ve ze tõ
elõtt te szik meg a tel jes ha tá lyú apai el is me rõ nyi lat ko za -
tot, ar ról négy pél dány ban kell jegy zõ köny vet fel ven ni. A
jegy zõ könyv mind egyik pél dá nya ere de ti alá írá so kat és a
nyi lat ko zó sze mé lyi azo no sí tó ját is tar tal maz za, ha az zal
ren del ke zik.

(3) A jegy zõ könyv elsõ pél dá nyát a szü le tést nyil ván -
tar tó anya könyv ve ze tõ nek kell meg kül de ni, a má so dik
pél dányt a jegy zõ köny vet fel ve võ anya könyv ve ze tõ õrzi,
a har ma dik pél dány a nyi lat ko za tot tevõ apáé, a ne gye dik
pél dány pe dig az anyáé.

(4) Ha az apa sá got meg ál la pí tó tel jes ha tá lyú el is me rõ
nyi lat ko za tot a gyer mek szü le té se elõtt te szik, a fo gam zás
és a szü lés fel té te le zett idõ pont ját szak or vos ál tal ki ál lí tott
bi zo nyít vánnyal kell iga zol ni. Eb ben az eset ben a nyi lat -
ko zat elsõ pél dá nya az azt fel ve võ anya könyv ve ze tõé, a
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má so dik pél dány az apáé, a har ma dik és ne gye dik pél -
dányt pe dig az anya könyv ve ze tõ az anyá nak adja át az zal,
hogy az egyik pél dányt gyer mek e szü le té sé nek be je len té -
sé hez csa tol ja.”

15.  §

Az Ar. a kö vet ke zõ 61/A.  §-sal egé szül ki:
„61/A.  § (1) Az anya könyv ve ze tõ a szü le té si anya könyv 

„Utó la gos be jegy zé sek” ro va tá ba az érin tett ké rel mé re – a
be mu ta tott, a kül föl di ál lam pol gár ság iga zo lá sá ra al kal -
mas ok irat alap ján – jegy zi be az is me ret len ál lam pol gár -
sá gú gyer mek is mert té vált ál lam pol gár sá gát. Amennyi -
ben a kül föl di ál lam pol gár sá got iga zo ló ok ira tot kül föl di
ha tó ság ál lí tot ta ki, a be jegy zés re a 25.  § (1) be kez dé sé ben
fog lal tak az irány adó ak.

(2) A ma gyar me ne kült ügyi ha tó ság ál tal me ne kült ként
el is mert szü lõk gyer mek ének is me ret len ál lam pol gár sá ga
ese tén az anya könyv ve ze tõ hi va tal ból meg ke re si az Igaz -
ság ügyi Mi nisz té ri u mot annak köz lé se vé gett, hogy a
gyer mek szü le té sé vel – a vo nat ko zó kül föl di jog alap ján –
meg sze rez te-e va la me lyik szü lõ je ál lam pol gár sá gát. A
gyer mek is mert té vált ál lam pol gár sá gát az Igaz ság ügyi
Mi nisz té rium tá jé koz ta tá sa alap ján jegy zi be az anya -
könyv be.”

16.  §

Az Ar. 78.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) Ha az örök be fo ga dó szü lõ ket vér sze rin ti szü lõ ként
anya köny vez ték, és az örök be fo ga dás meg szûnt, az anya -
könyv ve ze tõ a be jegy zést tör li és a gyer mek szü le té sét az
örök be fo ga dást meg elõ zõ ál la pot ada ta i val új ból anya -
köny ve zi.”

17.  §

Az Ar. 81.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) A meg ke re sés tar tal maz za mind azo kat az ada to kat,
ame lye ket a ha zai anya könyv be a fõ vá ro si fõ jegy zõ be je -
gyez. A meg ke re sés hez mel lé kel ni kell a kül föl di anya -
köny vi ok ira tot, valamint a ha zai anya köny ve zés hez szük -
sé ges egyéb ok ira to kat. Az ide gen nyel vû ok ira to kat – ha
nem zet kö zi szer zõ dés el té rõ en nem ren del ke zik – hi te les
ma gyar nyel vû for dí tás sal el lát va kell be nyúj ta ni.”

18.  §

Az Ar. 83.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(4) Az anya köny vi má so la ton és ér te sí té sen fel kell
tün tet ni:

a) a köz ség, vá ros, me gyei jogú vá ros, fõ vá ros ne vét, a
fõ vá ro si ke rü let szá mát, köz ség, vá ros, me gyei jogú vá ros
ese té ben a me gye ne vét is;

b) az ok irat ki ál lí tá sá nak he lyét, ide jét;
c) az anya könyv ve ze tõ hi va ta los kör bé lyeg zõ jé nek le -

nyo ma tát;
d) a ki ál lí tó anya könyv ve ze tõ ne vét és alá írá sát;
e) az anya köny vi be jegy zés fo lyó szá mát és év szá mát,

az anya könyv meg kü lön böz te tõ be tû je lét.”

19.  §

Az Ar. 84.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„84.  § (1) Az anya könyv ve ze tõ az anya köny vi ok ira tot

az igény be ér ke zé sé tõl szá mí tott 8 na pon be lül ki ál lít ja, és
az ér de kelt nek el kül di. Anya köny vi ki vo na tot és ha tó sá gi
bi zo nyít ványt az ügy fél ré szé re pos tai kéz be sí tés kor hi va -
ta los irat ként kül de mény ként kell kéz be sí te ni.

(2) Anya köny vi ki vo na tot és ha tó sá gi bi zo nyít ványt
kül föld re to váb bí ta ni – amennyi ben annak ki ál lí tá sát il le -
ték fi ze té si kö te le zett ség ter he li – dip lo má ci ai úton le het.

(3) Anya köny vi má so la tot és ér te sí tést ki zá ró lag elekt -
ro ni kus úton vagy gép írás sal le het ki töl te ni.

(4) Anya köny vi ki vo nat – ki vé ve a ha zai anya könyv bõl
ki ál lí tott anya köny vi ki vo na to kat – ki zá ró lag az anya -
köny vi ügy in té zést tá mo ga tó in for ma ti kai rend szer al kal -
ma zá sá val, a bel ügy mi nisz ter ál tal rend sze re sí tett, biz ton -
sá gi pat ron nal el lá tott nyom ta tó hasz ná la tá val, elekt ro ni -
kus úton tölt he tõ ki.

(5) A kül föl dön fel hasz ná lás ra ke rü lõ anya köny vi ki vo -
na ton – ha nem zet kö zi szer zõ dés el té rõ en nem rendelke -
zik –, valamint az anya köny vi ér te sí té sen rö vi dí tést al kal -
maz ni nem le het.

(6) A ki töl tött anya köny vi ok ira to kon ja ví ta ni, he lyes bí -
te ni nem le het, az üre sen ma radt ro va to kat ki kell húz ni.”

20.  §

Az Ar. 85.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„85.  § (1) Az e ren de let 2. szá mú mel lék le te sze rin ti

adat tar tal mú anya köny vi ki vo na ton csak a fel tün te tett ro -
va to kat kell ki töl te ni. Az anya könyv be 1953. ja nu ár 1-je
elõtt be jegy zett cí me ket, ran go kat, ne me si elõ ne ve ket, ra -
gad vány ne ve ket és egyéb jel zé se ket – a be tû jel és a dok to -
ri cím jog sze rû vi se lé sét ki vé ve – az anya köny vi ki vo nat
nem tar tal maz za. Az anya köny vi ki vo nat ban – ha nem zet -
kö zi szer zõ dés el té rõ en nem ren del ke zik – a szü le tés, a há -
zas ság kö tés és a ha lál eset ide jét (év, hó nap, nap) be tûk kel
is ki kell írni.

(2) Az anya köny vi ki vo nat „Meg jegy zé sek” ro va tá ba a
kül föl di és is me ret len ál lam pol gár sá gon, a hon ta lan sá gon,
valamint a ma gyar ál lam pol gár ság meg szû né sé nek té nyén
és idõ pont ján kí vül az aláb bi ada to kat kell be je gyez ni:

a) A szü le té si anya köny vi ki vo nat ba:
aa) a be jegy zett sze mély ha lá lát;
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ab) a 2002. de cem ber 15-e elõtt tör tént utó név mó do sí -
tást a ha tály ba lé pés meg je lö lé sé vel;

ac) az örök be fo ga dás té nyét;
ad) az örök be fo ga dott gyer mek ma gyar ál lam pol gár sá -

gát, amennyi ben nem ma gyar ál lam pol gár sá gú szü lõk fo -
gad ták örök be;

ae) a hon ta lan szü lõk Ma gyar or szá gon szü le tett gyer -
mek ének ma gyar ál lam pol gár sá gát.

b) A há zas sá gi anya köny vi ki vo nat ba:
ba) a szü le ten dõ gyer me kek csa lá di ne vét;
bb) a há zas ság meg szû né sét, ér vény te len né (ko ráb ban

sem mis sé) nyil vá ní tá sát;
bc) a há zas tár sak há zas sá gi ne vé nek mó do sí tá sát a ha -

tály ba lé pés meg je lö lé sé vel;
bd) a volt fe le ség el til tá sát a há zas sá gi név vi se lé sé tõl.
c) A ha lot ti anya köny vi ki vo nat ba:
ca) a holt nak nyil vá ní tást;
cb) a ha lál té nyé nek bí ró sá gi meg ál la pí tá sát.
(3) Ha a szü le té si anya könyv be az apa ada ta it még nem

je gyez ték be, a gyer mek csa lá di ne ve ként az anya köny vi
ki vo nat ba az anya szü le té si csa lá di ne vét kell fel tün tet ni.
Amennyi ben az anya a Csjt. 25.  § (1) be kez dés d) pont ja,
valamint a (3) be kez dé se sze rin ti há zas sá gi ne vet vi sel, a
há zas sá gi ne vé nek csa lá di név ré szét kell a szü le té si ki vo -
na ton fel tün tet ni a gyer mek csa lá di ne ve ként.

(4) Az anya köny vi ki vo nat ban nem sza bad fel tün tet ni
az anya könyv be 1947. jú ni us 1-je elõtt be jegy zett és ké -
sõbb meg nem erõ sí tett apai el is me rést, to váb bá annak
alap ján a gyer mek csa lá di ne ve ként az el is me rõ apa csa lá -
di ne vét.

(5) Az anya köny vi ki vo nat ro va ta i nak meg ne ve zé sét,
valamint a nem re és a csa lá di ál la pot ra vo nat ko zó ada to kat 
an gol és fran cia nyel ven is sze re pel tet ni kell.

(6) A nem ze ti és et ni kai ki sebb ség hez tar to zó sze mé -
lyek ré szé re ki ál lí tott anya köny vi ki vo na to kon a ro va tok
meg ne ve zé sét, valamint nem re és a csa lá di ál la pot ra vo -
nat ko zó ada to kat az adott ki sebb ség nyel vén is fel kell tün -
tet ni.”

21.  §

(1) Az Ar. 89.  §-át meg elõ zõ al cím meg je lö lés he lyé be a 
kö vet ke zõ al cím meg je lö lés lép:

„Az anyakönyvek és az anyakönyvi kivonatok
nyilvántartása, az okirat kiállító és szolgáltató

informatikai rendszer”

(2) Az Ar. 89.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„89.  § (1) Az anya könyv ve ze tõk anya könyv vel és anya -

köny vi ki vo nat nyom tat vánnyal tör té nõ el lá tá sá nak kez de -
mé nye zé se, az anya köny vek és anya köny vi ki vo na tok fel -
hasz ná lá sá nak nyil ván tar tá sa elekt ro ni kus úton, az anya -
köny vi szol gál ta tó rend szer (a továb biak ban: ASZA rend -
szer) al kal ma zá sá val tör té nik. Az anya könyv és anya köny -
vi ki vo nat el lá tás rend jét a 6. szá mú mel lék let tar tal maz za.

(2) Az anya köny vek és anya köny vi ki vo na tok nyil ván -
tar tá sa tar tal maz za az anya könyv hi te le sí té sé nek (meg nyi -
tá sá nak) és le zá rá sá nak té nyét, idõ pont ját, az új ra kö tés,
valamint a meg sem mi sü lés és pót lás té nyét és idõ pont ját,
to váb bá a (4) be kez dés sze rin ti te rü le ti ta go zó dást érin tõ
te le pü lés szer ve zé si vál to zás ada ta it.

(3) Az anya könyv ve ze tõ, a jegy zõ, illetve a fe let tes
szerv gon dos ko dik a (4) be kez dés ben meg ha tá ro zot tak
ASZA rend sze ren tör té nõ át ve ze té sé rõl.

(4) A te rü le ti ta go zó dást érin tõ te rü let szer ve zé si vál to -
zást: a te le pü lés át csa to lá sát má sik me gyé hez, a me gye te -
rü le té nek, el ne ve zé sé nek, szék he lyé nek meg ál la pí tá sát, az 
új köz ség ala kí tá sát, a te le pü lés egye sí tés meg szün te té sét,
a te le pü lés egye sí tést, a fõ vá ros ke rü le ti ta go zó dá sá nak
meg vál to zá sát, a fõ vá ro si ke rü let nek a fõ vá ros ból való ki -
vá lá sát és ön ál ló ön kor mány zat tá nyil vá ní tá sát, valamint a 
te le pü lé si ön kor mány zat nak a fõ vá ros hoz tör té nõ csat la -
ko zá sát, to váb bá a te le pü lés név vál to zást és ezek idõ pont -
ját a Bel ügy mi nisz té ri um Köz pon ti Adat fel dol go zó, Nyil -
ván tar tó és Vá lasz tá si Hi va ta la (a továb biak ban: Köz pon ti
Hi va tal) ve ze ti át az ASZA rend szer szerv nyil ván tar tá sán.

(5) A te rü le ti ta go zó dást nem érin tõ köz igaz ga tás-szer -
ve zé si (kör jegy zõ ség ala kí tá sa, meg szû né se, kör jegy zõ -
ség hez való csat la ko zás, illetve ki vá lás) vál to zás és ezek
idõ pont ja i nak az ASZA rend szer ben tör té nõ át ve ze té sé rõl
– a vál to zás sal érin tett jegy zõk nek leg ké sõbb a vál to zás
ha tály ba lé pé sét meg elõ zõ 30 nap pal tett ér te sí té se alap -
ján – a köz igaz ga tá si hi va tal ve ze tõ je gon dos ko dik.”

22.  §

Az Ar. a kö vet ke zõ 89/A.  §-sal egé szül ki:

„89/A.  § (1) Az ASZA rend szer ben az ügy ira tok nyil -
ván tar tá sa te le pü lé sen ként, azon be lül anya könyv tí pu son -
ként, azon be lül ok irat faj tán ként tör té nik.

(2) Az ASZA rend szer hasz ná la tá hoz szük sé ges hoz zá -
fé ré si jo go sult ság ke ze lé sé nek sza bá lya it a 7. szá mú mel -
lék let tar tal maz za.

(3) Az At. 2.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott anya -
könyv ve ze tõ ré szé re a meg bí zás sal egy ide jû leg gon dos -
kod ni kell az ASZA rend szer be li jo go sult ság biz to sí tá sá -
ról.

(4) He lyet te sí tõ anya könyv ve ze tõ ki je lö lé se ese tén az
ille té kes köz igaz ga tá si hi va tal ve ze tõ je gon dos ko dik a he -
lyet te sí tõ anya könyv ve ze tõ nek az ASZA rend szer hasz ná -
la tá hoz szük sé ges hoz zá fé ré si jo go sult ság, valamint a 7.  §
(4) be kez dé se ese tén az anya köny vek és egyéb anya köny -
vi ok ira tok biz to sí tá sá ról.

(5) Az ASZA rend szer mû köd te té sé hez szük sé ges,
5. szá mú mel lék let sze rin ti szá mí tás tech ni kai esz kö zö ket a 
bel ügy mi nisz ter bo csát ja a te le pü lé si ön kor mány za tok és a 
köz igaz ga tá si hi va ta lok ren del ke zé sé re.

(6) Az ASZA rend szert a Köz pon ti Hi va tal mû köd te ti.”
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23.  §

Az Ar. 98.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„98.  § (1) Az anya köny vi irat tár ban el he lye zett – az

anya köny vi be jegy zé sek alap já ul szol gá ló – anya köny vi
alap ira tok nem se lej tez he tõ ek, õr zé sük rõl az anya könyv -
ve ze tõ gon dos ko dik.

(2) Az anya köny vi ok ira tok ki ál lí tá sa irán ti ké rel mek
meg õr zé si ide je öt év.”

24.  §

Az Ar. a kö vet ke zõ al cím mel és 102/A.  §-sal egé szül ki:

„Nemzetközi jogsegély

102/A.  § Az anya könyv ve ze tõ a nem zet kö zi jog se gély -
re, valamint az egyéb kül föld rõl ér ke zõ meg ke re sés re
– amennyi ben az sze mé lyes ada tok köz lé sé re irá nyul – a
fe let tes szerv út ján vá la szol.”

25.  §

Az Ar. 104.  § (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(3) Az anya köny ve zés nél és az anya köny vi ok ira tok
ki ál lí tá sá nál a 3. szá mú mel lék let sze rin ti rö vi dí té se ket
kell hasz nál ni. Az anya köny vi zá ra dé kok és be jegy zé sek
min tá ját a ren de let 4. szá mú mel lék le té ben fog lal tak sze -
rint kell al kal maz ni. A nem zet kö zi szer zõ dés alap ján ki ál -
lí tott anya köny vi ki vo na to kon a 3/A. szá mú mel lék let sze -
rin ti rö vi dí té se ket kell fel tün tet ni.”

26.  §

Az Ar. 2. szá mú mel lék le te he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„A születési, a házassági és a halotti anyakönyvi kivonat

A szü le té si, a há zas sá gi és a ha lot ti anya köny vi ki vo na -
tok tar tal maz zák:

– az ok irat egye di azo no sí tó ját;
– az anya köny vi be jegy zés szá mát (fo lyó szám/év/meg -

kü lön böz te tõ be tû jel);
– a Ma gyar Köz tár sa ság meg je lö lést;
– a Ma gyar Köz tár sa ság cí me rét;
– az anya köny vi ki vo nat tí pu sá nak meg je lö lé sét (szü le -

té si, há zas sá gi, ha lot ti);
– az azt ki ál lí tó köz ség, vá ros, me gyei jogú vá ros, fõ vá -

ros ne vét, fõ vá ro si ke rü let szá mát, köz ség, vá ros, me gyei
jogú vá ros ese té ben a me gye ne vét is;

– a ki vo nat ki ál lí tá sá nak he lyét és ide jét (nem zet kö zi
szer zõ dés alap ján ki ál lí tott több nyel vû anya köny vi ki vo -
na tok ese tén csak a ki ál lí tás ide jét);

– az anya könyv ve ze tõ hi va ta los kör bé lyeg zõ jé nek le -
nyo ma tát;

– a ki ál lí tó anya könyv ve ze tõ ne vét és alá írá sát.

1. Szü le té si anya köny vi ki vo nat
A gyer mek:
– szü le té si csa lá di neve
– utó ne ve
– neme
– szü le té si he lye
– szü le té si ide je (év, hó, nap)
– ap já nak szü le té si csa lá di és utó ne ve
– any já nak szü le té si csa lá di és utó ne ve
– szár ma zá si he lye (ki vé ve a nem zet kö zi szer zõ dés

alap ján ki ál lí tott több nyel vû anya köny vi ki vo na tot)
Meg jegy zé sek

2. Há zas sá gi anya köny vi ki vo nat
A há zas ság kö tés:
– he lye
– ide je (év, hó, nap)
A férj és a fe le ség:
– szü le té si csa lá di és utó ne ve
– há zas sá gi neve
– szü le té si he lye
– szü le té si ide je (év, hó, nap)
Meg jegy zé sek
Nem zet kö zi szer zõ dés alap ján ki ál lí tott több nyel vû há -

zas sá gi anya köny vi ki vo nat a férj és a fe le ség há zas ság kö -
tés elõtt vi selt ne vét is tar tal maz za.

3. Ha lot ti anya köny vi ki vo nat
Az el halt:
– há zas sá gi neve
– szü le té si csa lá di és utó ne ve
– neme
– csa lá di ál la po ta
– szü le té si he lye
– szü le té si ide je (év, hó, nap) vagy élet ko ra
– ha lál ese té nek he lye
– ha lál ese té nek ide je (év, hó, nap)
– ap já nak szü le té si csa lá di és utó ne ve
– any já nak szü le té si csa lá di és utó ne ve
– há zas tár sá nak szü le té si csa lá di és utó ne ve (nem zet -

kö zi szer zõ dés alap ján ki ál lí tott több nyel vû anya köny vi
ki vo nat ese tén az utol só há zas társ csa lá di és utó ne ve)

Meg jegy zé sek”

27.  §

Az Ar. 4. szá mú mel lék le té nek 3. pont ja az aláb bi
d) pont tal egé szül ki:

„d) Ezt az anya köny vet hely te len hi te le sí tés
 miatt ...... azaz .............. szá mo zott lap pal újra hi te le sí -
tem.”
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28.  §

Az Ar. 4. szá mú mel lék le té nek 4. pont ja az aláb bi
e) pont tal egé szül ki:

„e) A/Az ..... évi szü le té si (há zas sá gi, ha lot ti) anya -
könyv elsõ ré szét – új tí pu sú anya könyv be ve ze té se
 miatt – ........, azaz ....................... alap be jegy zés sel le -
zárom.”

29.  §

Az Ar. 4. szá mú mel lék le té nek 12. pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„12. A kö zös gyer me kek csa lá di ne vé re vo nat ko zó
meg álla po dás be jegy zé se:

I. A há zas sá gi anya könyv
a) ,,Meg jegy zé sek” vagy az „Utó la gos be jegy zé sek”

ro va tá ba (at tól füg gõ en, hogy a há zas ság kö tés nél vagy ké -
sõbb tör tént a meg álla po dás): „A gyer me kek szü le té si csa -
lá di neve: Má tyus”

b) ,,Utó la gos be jegy zé sek” ro va tá ba: „A gyer me kek
szü le té si csa lá di neve a szü lõk újabb meg ál la po dá sa sze -
rint: Ko vács. 2002. de cem ber 30. Sa la mon Anna aktõ.”

c) ,,Utó la gos be jegy zé sek” ro va tá ba: „A gyer me kek
szü le té si csa lá di neve a szü lõk há zas sá gi név vi se lé sé nek
mó do sí tá sa kö vet kez té ben: Má tyus-Ko vács. 2004. szep -
tem ber 30. Sa la mon Anna aktõ.” (Az apa és/vagy az anya
há zas sá gi név vi se lé si for má ja meg vál to zott.)

d) ,,Utó la gos be jegy zé sek” ro va tá ba: „A gyer me kek
szü le té si csa lá di neve az apa és/vagy az anya BM név vál -
toz ta tá sa kö vet kez té ben: Var ga-Ko vács. 2004. szep tem -
ber 30. Sa la mon Anna aktõ.”

II. A há zas sá gi anya köny vi ki vo nat meg jegy zé sek ro va -
tá ba:

a) A gyer me kek szü le té si csa lá di neve: Má tyus.
b) A gyer me kek szü le té si csa lá di neve: Ko vács.
c) A gyer me kek szü le té si csa lá di neve: Mátyus-

 Kovács.
d) A gyer me kek szü le té si csa lá di neve: Varga-

 Kovács.”

30.  §

Az Ar. 4. szá mú mel lék le té nek 16. pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

»16. A név vál toz ta tás
I. A szü le té si anya könyv ben:
a) Szü le té si csa lá di név:
„A gyer mek (az apa és a gyer mek) szü le té si csa lá di

neve: Kiss (N-433-1552/2002. BM. sz.) 2002. decem -
ber 20. Sa la mon Anna aktõ.”

b) Szü le té si csa lá di és utó név:
„A gyer mek szü le té si csa lá di neve: Tóth, szü le té si utó -

ne ve: Mi hály (N-433-1551/2002. BM. sz.) 2002. de cem -
ber 20. Sa la mon Anna aktõ.”

„Az anya szü le té si csa lá di neve: Sza bó, szü le té si utó -
neve: Csil la (N-433-1662/2002. BM. sz.) 2002. decem -
ber 20. Sa la mon Anna aktõ.”

c) Szü le té si utó név:
„A gyer mek szü le té si utó ne ve: La jos

(N-433-1225/2002. BM. sz.) 2002. de cem ber 11. Sa la mon
Anna aktõ.”

(A szü le té si anya köny vi ki vo nat szü le té si név ro va tá ba a
meg vál to zott szü le té si csa lá di és utó ne vet kell be je gyez ni.)

II. A há zas sá gi anya könyv ben:
a) Szü le té si csa lá di név:
„A férj szü le té si csa lá di neve: Nagy, há zas sá gi neve:

Nagy Béla. (N-433-2212/2003. BM. sz.) 2003. de cem -
ber 1. Sa la mon Anna aktõ.” (A há zas ság ban a fe le ség szü -
le té si ne vét vi se li.)

b) Szü le té si csa lá di és utó név:
„A férj szü le té si csa lá di és utó ne ve, há zas sá gi neve:

 Kelemen Ká roly, a fe le ség há zas sá gi neve: Ke le men
 Károlyné (N-433-1222/2003. BM. sz.) 2003. de cem ber 1.
Sa la mon Anna aktõ.”

c) Szü le té si utó név:
„A férj szü le té si utó ne ve: Iván, há zas sá gi neve: Ba logh

Iván. A fe le ség há zas sá gi neve: Ba logh Iván né Ku cse ra
Vil ma (N-433-303/2002. BM. sz.) 2003. de cem ber 1. Sa -
la mon Anna aktõ.”

d) Szü le té si csa lá di név (kül föl di ál lam pol gár sá gú férj
ese tén):

„A férj szü le té si csa lá di neve 2005. má jus 6-tól Smidt.
(Fõ vá ro si Köz igaz ga tá si Hi va tal 04-1660/3/2005.)
2005. de cem ber 20. Sa la mon Anna aktõ.”

[A há zas sá gi anya köny vi ki vo nat szü le té si (és há zas sá -
gi) név ro va tá ba a meg vál to zott szü le té si (és há zas sá gi)
csa lá di és utó ne vet kell be je gyez ni.]«

31.  §

Az Ar. 4. szá mú mel lék le té nek 17./I. pont ja az aláb bi ak -
kal egé szül ki:

»d) „A férj há zas sá gi neve 2004. jú li us 1-jé tõl Kiss-
 Kovács Jó zsef. 2004. jú li us 1. Sza bó Má ria aktõ.”

e) ,,A há zas sá got a Pé csi Vár. Bír. 2004. má jus 25-én
jog erõ re emel ke dett 4.P.11223/2004. sz. íté le té vel fel bon -
tot ta. A volt férj há zas sá gi neve 2004. de cem ber 30-tól:
Ko vács Jó zsef. 2004. de cem ber 30. Sza bó Má ria aktõ.”«

32.  §

Az Ar. 4. szá mú mel lék le té nek 17./II. pont ja az aláb -
biakkal egé szül ki:

»d) „A férj há zas sá gi neve 2004. jú li us 1-jé tõl Kiss-
 Kovács Jó zsef.”

e) ,,A há zas sá got a Pé csi Vár. Bír. 2004. má jus 25-én
jog erõ re emel ke dett 4.P.11223/2004. sz. íté le té vel fel bon -
tot ta. A volt férj há zas sá gi neve 2004. de cem ber 30-tól:
Ko vács Jó zsef.”«
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33.  §

Az Ar. 4. szá mú mel lék le té nek 19. a), b) és c) pont ja az
aláb bi ak kal egé szül ki:

»19. a)
A „Meg jegy zés” ro vat ba:
„Az anya ro mán ál lam pol gár, a gyer mek ál lam pol gár sá -

ga is me ret len.” (A gyer mek szü le té sét apa ada tai nél kül
anya köny vez ték.)

Az „Utó la gos be jegy zés” ro vat ba:
„Ki ja ví tás: Az apa/anya kül föl di ál lam pol gár sá gá ra vo -

nat ko zó be jegy zést tör löm. (BM 106-Á-10525/2004.)
2005. ja nu ár 17. Pet ri Zsolt aktõ.” (A kül föl di ál lam pol -
gár ként anya köny ve zett szü lõ rõl ké sõbb ki de rül, hogy a
gyer mek szü le té se kor ma gyar ál lam pol gár ság gal is ren -
del ke zett.)

„A gyer mek is me ret len/kül föl di ál lam pol gár sá gá ra vo -
nat ko zó be jegy zést tör löm. 2005. má jus 30. Pet ri Zsolt
aktõ.” (Kül föl di ál lam pol gár sá gú anyá tól szü le tett gyer -
mek re utó lag tel jes ha tá lyú apai el is me rõ nyi lat ko za tot tett
ma gyar ál lam pol gár sá gú fér fi, illetve apa sá gát bí ró ság ál -
la pí tot ta meg.)

19. b)
A „Meg jegy zés” ro vat ba:
„A férj taj va ni la kos.” (Taj va ni ál lam pol gár ság nem je -

gyez he tõ be.)
Az „Utó la gos be jegy zés” ro vat ba:
„Ki ja ví tás: A férj/fe le ség kül föl di ál lam pol gár sá gá ra

vo nat ko zó be jegy zést tör löm. (BM 106-Á-10525/2004.)
2005. ja nu ár 17. Pet ri Zsolt aktõ.” (A kül föl di ál lam pol -
gár ként anya köny ve zett fél rõl ké sõbb ki de rül, hogy a há -
zas ság kö tés kor ma gyar ál lam pol gár ság gal is ren del ke -
zett.)

19. c)
Az „Utó la gos be jegy zés” ro vat ba:
„Ki ja ví tás: Az el halt kül föl di/is me ret len ál lam pol gár sá -

gá ra vo nat ko zó be jegy zést tör löm. (BM
106-Á-10525/2004.) 2005. ja nu ár 17. Pet ri Zsolt aktõ.”
(A kül föl di/is me ret len ál lam pol gár ként anya köny ve zett
el halt ról ké sõbb ki de rül, hogy a ha lál eset idõ pont já ban
ma gyar ál lam pol gár ság gal (is) ren del ke zett, vagy iga zol -
ták az is me ret len ál lam pol gár sá gú el halt kül föl di ál lam -
pol gár sá gát.)

„Ki ja ví tás: Az el halt is me ret len ál lam pol gár sá gá ra vo -
nat ko zó be jegy zést tör löm, az el halt cip ru si ál lam pol gár
volt. (Pest Me gyei Köz igaz ga tá si Hi va tal 31-907/2005.)
2005. má jus 30. Pet ri Zsolt aktõ.” (Az is me ret len ál lam -
pol gár sá gú ként anya köny ve zett el halt kül föl di ál lam pol -
gár sá gát ké sõbb iga zol ták. Az el ren de lõ köz igaz ga tá si hi -
va tal meg ne ve zé sét, ügy szá mát, a be jegy zés dá tu mát és a
be jegy zést tel je sí tõ anya könyv ve ze tõ ne vét a ki vo nat
Meg jegy zé sek ro va tá ban nem le het fel tün tet ni.)«

34.  §

Az Ar. 4. szá mú mel lék le té nek 23. d) pont ja az aláb bi ak
sze rint mó do sul:

»d) „A kép zelt apa ada ta it az apa ság meg ál la pí tá sa  miatt 
(........... Bí ró ság P.321/2002. sz.) tör löm. A szü le tést
555/2002. fsz.a. új ból anya köny vez tem. A gyer mek szü le -
té si csa lá di neve: Ke le men. 2002. de cem ber 30. Sa la mon
Anna aktõ.”

„A kép zelt apa ada ta it és a gyer mek szü le té si csa lá di
 nevét az anya utó la gos há zas ság kö té se  miatt
(....................... aktõ. 65/2002. fsz.) tör löm. A szü le tést
951/2002. fsz.a. új ból anya köny vez tem. A gyer mek szü le -
té si csa lá di neve: Papp. 2002. de cem ber 30. Sa la mon Anna 
aktõ.”

„A kép zelt szü lõk ada ta it és a gyer mek szü le té si csa lá di
ne vét a vér sze rin ti szü lõk meg ál la pí tá sa  miatt
(............... Bí ró ság P.852/2002. sz.) tör löm. A szü le tést
33/2002. fsz.a. új ból anya köny vez tem. A gyer mek szü le -
té si csa lá di neve: Tóth. 2002. de cem ber 30. Sa la mon Anna 
aktõ.”

„A kép zelt apa ada ta it és a gyer mek szü le té si csa lá di ne -
vét tel jes ha tá lyú apai el is me rés  miatt (szé kes fe hér vá ri
aktõ. 23-65/2001. sz.) tör löm. A szü le tést 385/2002. fsz.a.
új ból anya köny vez tem. A gyer mek szü le té si csa lá di neve:
Var ga. 2002. de cem ber 2. Sa la mon Anna aktõ.”

„Az apa, az anya ada ta it, a gyer mek szü le té si csa lá di és
utó ne vét az örök be fo ga dás meg szû né se  miatt
(.................. gyám hiv. 111/2002. sz.) tör löm. A szü le tést
888/2002. fsz.a. új ból anya köny vez tem. A gyer mek szü le -
té si csa lá di és utó ne ve: Mol nár Já nos. 2002. de cem ber 30.
Sa la mon Anna aktõ.”«

35.  §

Az Ar. 4. szá mú mel lék le te az aláb bi 33–35. pon tok kal
egé szül ki:

»33. A ma gyar ál lam pol gár ság meg szer zé sé vel egy ide -
jû leg tör tént név mó do sí tás be jegy zé se a szü le té si és há zas -
sá gi anya könyv „Utó la gos be jegy zé sek” ro va tá ba:

a) ,,A gyer mek és az apa szü le té si csa lá di neve: Kis
(106-Á-4222/2004. BM. sz.) 2004. no vem ber 12. Sa la mon 
Anna aktõ.”

b) ,,A férj/fe le ség szü le té si csa lá di neve: Sza bó
(106-Á-2241/2004. BM. sz.) 2004. no vem ber 22. Sa la mon 
Anna aktõ.”

(Az anya köny vi ki vo nat ba a meg vál to zott szü le té si ne -
vet kell be je gyez ni.)

34. Az anya köny vi be jegy zés idõ pont já nak fel tün te té se
a há zas sá gi anya könyv „Meg jegy zé sek” ro va tá ba,
amennyi ben a há zas ság kö tés anya köny ve zé sé re a há zas -
ság kö tést köve tõen ke rül sor:

„A be jegy zés ide je: 2005. má jus 30.”
35. A gyer mek neme és ezzel össze füg gés ben utó ne ve

meg vál to zá sá nak fel jegy zé se a szü le té si anya könyv „Utó -
la gos be jegy zé sek” ro va tá ba:

„Ki ja ví tás: a gyer mek neme fiú, utó ne ve Áron.
2005. má jus 30. Kiss Má ria aktõ.”«

36.  §

Az Ar. az e ren de let 1–4. mel lék le té vel meg ál la pí tott
3/A., valamint 5–7. szá mú mel lék le tek kel egé szül ki.
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37.  §

(1) E ren de let a (2) be kez dés ben fog lal tak ki vé te lé vel a
ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály ba.

(2) E ren de let 2.  §-ának (1) be kez dé se, 5.  §-a, 19.  §-ának 
(4) be kez dé se, 20.  § (4)–(5) be kez dé se, 21.  §-a, 22.  §-a,
36.  §-a 2006. már ci us 1-jén lép ha tály ba.

(3) 2006. feb ru ár 28-án a hasz ná lat ban lévõ anya köny -
ve ket le kell zár ni és he lyet tük az új tí pu sú anya köny ve ket
egy ide jû leg – nyil ván tar tás ba vé te lük után – meg kell
 nyitni.

(4) A 2006. már ci us 1-je elõtt ve ze tett anya köny vi ki vo -
nat tõ szel vé nye ket a tömb ben sze rep lõ utol só ki vo -
nat-nyom tat vány fel hasz ná lá sá tól szá mí tott 5 évig kell
meg õriz ni.

(5) A 2006. már ci us 1-je elõtt for ga lom ban volt, fel -
hasz ná lás ra nem ke rült anya köny vi ki vo nat nyom tat vá -
nyo kat, hi te le sí tet len, fel nem hasz nált anya köny ve ket a
Köz pon ti Hi va tal ré szé re át adás-át vé te li jegy zõ köny vet
mel lé kel ve – leg ké sõbb e ren de let ha tály ba lé pé sét kö ve tõ
90 na pon be lül – el kell jut tat ni.

Ju hász Gá bor s. k.,
bel ügy mi nisz té ri u mi po li ti kai ál lam tit kár

1. melléklet 
a 2/2006. (I. 13.) BM rendelethez

„3/A. számú melléklet 
a 6/2003. (III. 7.) BM rendelethez

A nemzetközi szerzõdés alapján kiállított többnyelvû
anyakönyvi kivonatokon alkalmazható rövidítések

F nõ

M fér fi

Mar há zas ság kö tés

Sc kü lön élés

Div fel bon tás

A ér vény te le ní tés

D ha lál

Dm férj ha lá la

Df fe le ség ha lá la

Jo nap

Mo hó nap

An év”

2. melléklet 
a 2/2006. (I. 13.) BM rendelethez

„5. számú melléklet 
a 6/2003. (III. 7.) BM rendelethez

Az anyakönyvi szolgáltató rendszer alkalmazásához
szükséges számítástechnikai eszközök

Te le pü lé sen ként mi ni má li san 1 da rab sze mé lyi szá mí tó -
gép kon fi gu rá ció:

– Alap gép
– Bil len tyû zet
– Egér
– Mo ni tor
– Biz ton sá gi nyom ta tó
 = Biz ton sá gi fes ték pat ron
– Smart kár tya ol va só
– Mo dem
– Kap cso ló nél kü li 5 pon tos el osz tó
– Szoft ve rek
 = Ope rá ci ós rend szer
 = Anya köny vi Szol gál ta tó Rend szer al kal ma zás
 = Iro dai szoft ver cso mag
 = Tûz fal szoft ver
 = Ví rus vé del mi szoft ver
 = Há ló za ti kom mu ni ká ci ós szoft ver”

3. melléklet 
a 2/2006. (I. 13.) BM rendelethez

„6. számú melléklet 
a 6/2003. (III. 7.) BM rendelethez

Az ASZA rendszeren keresztül igényelhetõ,
központilag elõállított anyakönyvi nyomtatványok,

valamint a biztonsági tintával töltött íróeszköz
igénylése és kezelése

Nyomtatványtípusok

Anya köny vek:
a) Szü le té si anya könyv
b) Há zas sá gi anya könyv
c) Ha lot ti anya könyv

Anya köny vi ki vo na tok:
a) Szü le té si anya köny vi ki vo nat
b) Há zas sá gi anya köny vi ki vo nat
c) Ha lot ti anya köny vi ki vo nat
d) Nem ze ti sé gi szü le té si anya köny vi ki vo nat
e) Nem ze ti sé gi há zas sá gi anya köny vi ki vo nat
f) Nem ze ti sé gi ha lot ti anya köny vi ki vo nat
g) Nem zet kö zi szü le té si anya köny vi ki vo nat
h) Nem zet kö zi há zas sá gi anya köny vi ki vo nat
i) Nem zet kö zi ha lot ti anya köny vi ki vo nat
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Az anyakönyvi nyomtatványok igénylése

Évi egy sze ri ren des ok mány igény lés

Az anya köny vi bi an kó ok má nyo kat az anya könyv ve ze -
tõ igény li az ASZA rend sze ren ke resz tül az éves vár ha tó
fel hasz ná lást figye lembe véve.

Bevételezés

A meg ren delt anya köny vi bi an kó ok má nyok szál lí tá sá -
ról az azo kat ki ál lí tó nyom da gon dos ko dik. A nyom dá tól
ki adá si jegy zõ könyv vel ér ke zõ kül de ményt, ik ta tó könyv -
ben tör té nõ ér kez te tés után a kül de mény hez mel lé kelt kí -
sé rõ jegy zék, valamint az ASZA rend szer ok mány-nyil -
ván tar tá sa alap ján el len õriz ni kell

a) tí pus (anya köny vek és anya köny vi ki vo na tok gyár -
tá si hi bá i nak leg alább szú ró pró ba sze rin ti el len õr zé se),

b) tar to mány (elsõ és utol só ok mány azo no sí tó já nak el -
len õr zé se),

c) da rab szám (cso mag le szám lá lá sa)
sze rint.

Az ellen õr zés alap ján fel tárt el té ré sek rõl (hi ány vagy
több let) jegy zõ köny vet kell ké szí te ni há rom pél dány ban.
A jegy zõ könyv egy pél dá nya a nyom dáé, egy a Köz pon ti
Hi va ta lé, egy pél dányt pe dig irat tá roz ni kell. Az el té ré sek
ren de zé sé re a nyom da in téz ke dik.

Hibás, selejtes okmányok kezelése

Bi an kó ok má nyok ér vény te le ní té se

A nyom dai hi bás/gyár tá si hi bás bi an kó ok má nyo kat át -
hú zás sal, pe csé te lés sel vagy – az anya köny ve ket ki vé ve –
át lyu kasz tás sal ér vény te le ní te ni kell. Az ér vény te le ní tett
ok má nyok ról jegy zõ köny vet kell ki ál lí ta ni. A jegy zõ -
köny vet és a tí pu son ként, illetve nyom dai hi bás/gyár tá si
hi bás bon tás ban szét vá lo ga tott ok má nyo kat a nyom da ré -
szé re té te les kí sé rõ jegy zék kel el lát va, az ASZA rend sze -
ren tör té nõ át ve ze tést köve tõen az Ál la mi Fu tár szol gá lat
út ján kell to váb bí ta ni.

A nyom dai hi bás/gyár tá si hi bás bi an kó ok má nyok ról
ki ál lí tott jegy zõ könyv nek tar tal maz nia kell:

a) a pol gár mes te ri hi va tal meg ne ve zé sét és cí mét,
b) az anya könyv ve ze tõ ne vét,
c) az ok má nyok tí pu sát és azo no sí tó ját,
d) az ér vény te le ní tés pon tos idõ pont ját.

A pol gár mes te ri hi va tal nál se lej te zen dõ ok má nyok
 kezelése

A be jegy zést tar tal ma zó anya köny vek nem se lej tez he -
tõk. Amennyi ben a hi te le sí tést és az elsõ be jegy zést köve -
tõen az anya könyv ve ze tõ az anya könyv ben nyom -
dai/gyár tá si hi bát ész lel, a hi bás ol dalt/ol da la kat át hú zás -
sal, pe csé te lés sel ér vény te le ní ti és a be jegy zé se ket a hi bát -

lan ol da lon foly tat ja to vább. Ha az anya könyv nek már
nincs hi bát lan ol dal a, az anya köny ve ze tõ azt le zár ja.

A pol gár mes te ri hi va tal ban se lej tez he tõ ok má nyok (hi -
bás adat tal ki töl tött, to váb bá a meg sze mé lye sí tés so rán
meg sé rült anya köny vi ki vo na tok) se lej te zé sét a jegy zõ en -
ge dé lyé vel le het meg kez de ni. A se lej te zés vég re haj tá sá -
hoz bi zott sá got kell fel ál lí ta ni. A meg sem mi sí tés meg tör -
tén té rõl jegy zõ köny vet kell fel ven ni, ame lyet az irat tár ban 
kell el he lyez ni. Se lej te zést leg alább éven te egy szer kell
vé gez ni.

Az anyakönyvi okmányok tárolása

Az ok má nyo kat biz ton sá gos kö rül mé nyek kö zött, tí pu -
son ként el kü lö nít ve, tûz vé del mi szem pon tok ból is meg fe -
le lõ he lyen kell tá rol ni.

A biztonsági tintával töltött íróeszközök igénylése

A biz ton sá gi tin tá val töl tött író esz közt az ASZA rend -
sze ren ke resz tül le het meg ren del ni. A ren de lést az évi egy -
sze ri ren des ok mány igény lés sel együtt kell to váb bí ta ni.”

4. melléklet 
a 2/2006. (I. 13.) BM rendelethez

„7. számú melléklet 
a 6/2003. (III. 7.) BM rendelethez

Az ASZA rendszer használatához szükséges
hozzáférési jogosultságok és a felhasználói kártyák

igénylése és kezelése

A ren de let 89.  §-ában meg ha tá ro zott ASZA rend szer
hasz ná la tá hoz szük sé ges hoz zá fé ré si jo go sult ság igény lé -
sé nek sza bá lyai a kö vet ke zõk:

1. Hoz zá fé ré si jo go sult ság az ille té kes anya könyv ve -
ze tõ, a me gyei, fõ vá ro si köz igaz ga tá si hi va tal (a továb -
biak ban: köz igaz ga tá si hi va tal) és a Köz pon ti Hi va tal hoz -
zá fé rés re jo go sult köz tiszt vi se lõ je (a továb biak ban együtt:
jo go sult vagy fel hasz ná ló) ré szé re biz to sít ha tó.

2. A hoz zá fé ré si jo go sult ság ér vé nyes sé gi ide je 5 év.

3. A hoz zá fé ré si jo go sult ság biz to sí tá sát, mó do sí tá sát,
illetve vissza vo ná sát írás ban, az erre ki ala kí tott „ASZA
Jo go sult ság be je len tõ lap” – út mu ta tó sze rin ti – ki töl té sé -
vel a ren de let 3.  §-ának (1) be kez dé sé ben sze rep lõ jegy zõ,
a köz igaz ga tá si hi va tal ve ze tõ je, a Köz pon ti Hi va tal ve ze -
tõ je ál tal fel jo go sí tott köz tiszt vi se lõ je (a továb biak ban
együtt: be je len tõ) kéri meg a Köz pon ti Hi va tal ve ze tõ jé tõl.
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3.1. Az igény lõ a jo go sult ság be je len tõ la pon fel tün te ti:

a) a be je len tõ szerv ne vét és szerv kód ját;

b) a jo go sult ne vét;

c) a jo go sult fel hasz ná lói azo no sí tó ját;

d) a jo go sult ság be je len tés okát;

e) a jo go sult szá má ra be je len tett hoz zá fé ré si jo go sult -
sá got;

f) a mun kál ta tó jó vá ha gyó nyi lat ko za tát és alá írá sát.

3.2. Az anya könyv ve ze tõ ré szé re igé nyel he tõ jo go sult -
sá gok:

a) Anya köny vi ál ta lá nos: az anya köny ve zés sel kap cso -
la tos ál ta lá nos te vé keny sé gek (pl. ok irat-ki ál lí tás és az
ezzel össze füg gõ tech ni kai mû ve le tek).

b) Anya könyv nyil ván tar tás: az anya könyv vel kap cso -
la tos nyil ván tar tást, ál la pot vál to zást elõ idé zõ te vé keny sé -
gek (pl. anya könyv hi te le sí tés, új ra kö tés).

c) Ok mány igény lés: a Köz pon ti Hi va tal ál tal üze mel te -
tett lo gisz ti kai rend sze ren ke resz tü li bi an kó ok mány ren de -
lés.

3.3. A jegy zõ ré szé re igé nyel he tõ jo go sult sá gok:

a) Anya könyv nyil ván tar tás: az anya könyv vel kap cso -
la tos nyil ván tar tást, ál la pot vál to zást elõ idé zõ te vé keny sé -
gek (pl. anya könyv hi te le sí tés, új ra kö tés).

b) Ok mány igény lés: a Köz pon ti Hi va tal ál tal üze mel te -
tett lo gisz ti kai rend sze ren ke resz tü li bi an kó okmányren -
delés.

3.4. A köz igaz ga tá si hi va tal hoz zá fé rés re jo go sult köz -
tiszt vi se lõ je ré szé re be je lent he tõ jo go sult sá gok:

a) Ta nú sít vány ki ál lí tá sa: kül föl dön tör té nõ há zas ság -
kö tés hez ta nú sít vány ki ál lí tá sa.

b) Kár tya igény lés/kar ban tar tás: anya könyv ve ze tõk
kár tya igény lé si, kar ban tar tá si te vé keny sé ge (kár tya fel vé -
tel, cse re, ki adás stb.).

c) Fel ügye let/irá nyí tás: anya köny ve zés sel kap cso la tos
fel ügye le ti, irá nyí tá si te vé keny sé gek.

d) Anya könyv nyil ván tar tás: az anya könyv vel kap cso -
la tos nyil ván tar tást, ál la pot vál to zást elõ idé zõ te vé keny sé -
gek (pl. anya könyv hi te le sí tés, anya könyv meg nyi tá sa).

e) Ok mány igény lés: a Köz pon ti Hi va tal ál tal üze mel te -
tett lo gisz ti kai rend sze ren ke resz tü li bi an kó ok mány ren de -
lés.

f) Help Desk (igaz ga tá si): igaz ga tá si Help Desk nyúj tá -
sa a fó rum al kal ma zá son ke resz tül.

g) Help Desk (al kal ma zá si): al kal ma zá si Help Desk
nyúj tá sa a fó rum al kal ma zá son ke resz tül.

h) Help Desk (tech ni kai): tech ni kai Help Desk nyúj tá sa
a fó rum al kal ma zá son ke resz tül.

i) Rend szer ad mi niszt rá tor: a köz igaz ga tá si hi va tal ille -
té kességi te rü le tén a jo go sult sá gok kal és kár tya igény lés sel 
kap cso la tos adat be vi te li te vé keny ség el lá tá sa.

3.5. A Köz pon ti Hi va tal hoz zá fé rés re jo go sult köz tiszt -
vi se lõ je ré szé re be je lent he tõ jo go sult sá gok:

a) Kár tya igény lés/kar ban tar tás: Köz pon ti Hi va tal ban
dol go zók kár tya igény lé si, kar ban tar tá si te vé keny sé ge
(kár tya fel vé tel, cse re, ki adás stb.).

b) Fel ügye let/irá nyí tás: anya köny ve zés sel kap cso la tos, 
fel ügye le ti irá nyí tá si te vé keny sé gek.

c) Anya könyv nyil ván tar tás: az anya könyv vel – a fi zi -
kai anya könyv vel – kap cso la tos nyil ván tar tást, ál la pot vál -
to zást elõ idé zõ te vé keny sé gek (pl. hi te le sí tés, meg nyi tás,
le zá rás).

d) Help Desk (igaz ga tá si): igaz ga tá si Help Desk nyúj tá -
sa a fó rum al kal ma zá son ke resz tül.

e) Help Desk (al kal ma zá si): al kal ma zá si Help Desk
nyúj tá sa a fó rum al kal ma zá son ke resz tül.

f) Help Desk (tech ni kai): tech ni kai Help Desk nyúj tá sa a 
fó rum al kal ma zá son ke resz tül.

g) Rend szer ad mi niszt rá tor: a Köz pon ti Hi va tal ille té -
kességébe tar to zó an (köz igaz ga tá si hi va ta li rend szer ad mi -
niszt rá tor, Köz pon ti Hi va tal köz tiszt vi se lõi) a jo go sult sá -
gok kal és kár tya igény lés sel kap cso la tos adat be vi te li te vé -
keny ség el lá tá sa.

h) Spe ci men ok mány ke ze lés: a Köz pon ti Hi va tal ál tal
üze mel te tett lo gisz ti kai rend sze ren ke resz tü li bi an kó spe -
ci men ok mány ren de lés.

3.6. A 3.4. a) pont ban meg ha tá ro zott ta nú sít vány funk -
ció a ren de let ha tály ba lé pé se kor még nem el ér he tõ, ké sõbb 
ke rül be ve ze tés re.

4. Elsõ al ka lom mal tör té nõ jo go sult ság be je len tés ese -
tén a fel hasz ná ló ré szé re aut hen ti ká ci ós (a továb biak ban:
fel hasz ná lói) kár tyát is igé nyel ni kell.

4.1. Az „ASZA Aut hen ti ká ci ós kár tya igény lõ/be je len -
tõ lap” (a továb biak ban: fel hasz ná lói kár tya igény lõ lap) a
kö vet ke zõ ada to kat tar tal maz za:

a) az igény lõ szerv ne vét és szerv kód ját,
b) az igény lés dá tu mát,
c) a kár tya igény lés okát,
d) a fel hasz ná ló nak az At. 41/D.  § (1) be kez dés a) pont -

já ban sze rep lõ sze mély azo no sí tó ada ta it,
e) a fel hasz ná ló alá írá sát,
f) a mun kál ta tó jó vá ha gyó nyi lat ko za tát és alá írá sát.

5. Az anya könyv ve ze tõ jo go sult ság és fel hasz ná lói
kár tya be je len tõ lap ját (a továb biak ban: ASZA be je len tõ
la pok) a jegy zõ – a ki töl tést köve tõen – ha la dék ta la nul to -
váb bít ja a köz igaz ga tá si hi va tal ba.

5.1. A köz igaz ga tá si hi va tal kép zi a fel hasz ná ló azo no -
sí tó ját és le gyár tat ja a fel hasz ná lói kár tyát a Köz pon ti
 Hivatallal.

5.2. A Köz pon ti Hi va tal a – köz pon ti lag elõ ál lí tott – fel -
hasz ná lói kár tyát a köz igaz ga tá si hi va tal szá má ra jut -
tatja el.

5.3. A fel hasz ná lói kár tyát az anya könyv ve ze tõ sze mé -
lye sen ve szi át a köz igaz ga tá si hi va tal szék he lyén. Az át -
vé tel lel egy ide jû leg tör té nik meg a fel hasz ná lói kár tya ak -
ti vá lá sa.
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5.4. A köz igaz ga tá si hi va tal és a Köz pon ti Hi va tal hoz -
zá fé rés re jo go sult köz tiszt vi se lõ je ese té ben a fel hasz ná lói
kár tya gyár tá sá ra, át vé te lé re, ak ti vá lá sá ra az 5. pont ban
fog lal ta kat kell meg fele lõen al kal maz ni.

6. Az ok mány iro dai anya könyv ve ze tõk nek – azok nak
is, akik már ren del kez nek fel hasz ná lói azo no sí tó val – az
ASZA be je len tõ la po kon kí vül ki kell töl te ni ük az „Ok -
mány iro dai Rend sze rek Jo go sult ság Igény lõ Lap” címû
for ma nyom tat ványt. A há rom igény lõ la pot a jegy zõ to -
váb bít ja a köz igaz ga tá si hi va tal ba.

6.1. A köz igaz ga tá si hi va tal az ASZÁ-s be je len tõ la pok
fel dol go zá sát köve tõen, az ok mány iro dai igény lõ lap ra fel -
ve ze ti az ASZA jo go sult sá gi rend szer ál tal kép zett fel -
hasz ná ló azo no sí tót és to váb bít ja – fa xon – a Köz pon ti Hi -
va tal nak. A le gyár tott fel hasz ná lói kár tyát a Köz pon ti Hi -
va tal a köz igaz ga tá si hi va tal ré szé re jut tat ja el.

6.2. A fel hasz ná lói kár tya át vé te le és ak ti vá lá sa az
5.3–5.4. pont ban fog lal tak sze rint tör té nik.

7. A jo go sult nak a fel hasz ná lói kár tyát mun ka idõ ben
hasz ná la ton kí vül és mun ka idõn túl biz ton sá gos, jól el zár -
ha tó és il le ték te len sze mé lyek szá má ra hoz zá fér he tet len
he lyen kell tá rol nia.

7.1. A jo go sult a fel hasz ná lói kár tya hasz ná la tát más
sze mély nek nem en ged he ti át, az azo no sí tót (PIN-kód,
PUK-kód) más sze mély nek nem hoz hat ja tu do má sá ra. He -
lyet te sí tõ anya könyv ve ze tõ ki je lö lé se ese tén a köz igaz ga -
tá si hi va tal ve ze tõ je meg te szi a szük sé ges in téz ke dé se ket
(kár tya igény lés, illetve jo go sult ság biz to sí tá sa) az ASZA
rend szer hasz ná la tá hoz szük sé ges jo go sult ság meg adá sá -
val kap cso lat ban.

7.2. A jo go sult a kár tya el vesz té sét, meg ron gá ló dá sát,
meg sem mi sü lé sét, a 7.1. pont sze rin ti egyéb azo no sí tó el -
fe lej té sét, il le ték te len bir to ká ba ke rü lé sét ha la dék ta la nul
kö te les be je len te ni az igény lõ nek. Az elõb bi té nyek rõl,
kö rül mé nyek rõl az igény lõ ha la dék ta la nul (pl. te le fo non,
fa xon, elekt ro ni kus for má ban), de leg ké sõbb a be kö vet ke -
zés/fel is me rés nap ját kö ve tõ mun ka na pon – írás ban – kö -
te les tá jé koz tat ni a köz igaz ga tá si hi va talt/Köz pon ti Hi va -
talt) a szük sé ges in téz ke dé sek vég re haj tá sa ér de ké ben. A
fel hasz ná lói kár tya pót lá sá ra 5 mun ka na pon be lül ke rül
sor. A fel hasz ná lói kár tya át vé te le és ak ti vá lá sa az
5.3–5.4. pont ban fog lal tak sze rint tör té nik.

7.3. A jo go sult a fel hasz ná lói kár tyát a hoz zá fé ré si jo go -
sult ság meg szû né se kor, illetve új kár tya ki bo csá tá sa ese -
tén kö te les le ad ni a jo go sult sá got be je len tõ mun kál ta tó -
nak, aki az át vé telt írás ban iga zol ja, majd a fel hasz ná lói
kár tyát – a fel ügye le ti szer ven ke resz tül – lyu kasz tás sal
tör tént ér vény te le ní té sét köve tõen meg kül di a Köz pon ti
Hi va tal nak a be vo nás, ér vény te le ní tés tech ni kai mû ve le -
tek nyil ván tar tá son való át ve ze té se és a se lej te zés vég re -
haj tá sa ér de ké ben.

7.4. Ki kell cse rél ni a fel hasz ná ló kár tyát ab ban az eset -
ben, ha az

– gyár tás- vagy gyárt mány hi bás;
– meg ron gá ló dik;
– ha a kár tyán fel tün te tett te le pü lés neve meg vál to zik;
– ha a jo go sult ság ér vé nyes sé gi ide je le jár.

7.5. A jegy zõ nek a he lyi jo go sult sá gok ról nyil ván tar tást 
kell ve zet ni, mely nek tar tal maz nia kell:

– a jo go sult köz tiszt vi se lõk ne vét;
– a jo go sult fel hasz ná lói azo no sí tó ját;
– a jo go sult szá má ra be je len tett hoz zá fé ré si jo go sult sá -

got;
– a hoz zá fé ré si jo go sult ság ér vé nyes sé gé nek kez dõ

idõ pont ját, to váb bá az ér vé nyes ség meg szû né sé nek
 idejét.”

Az igazságügy-miniszter
2/2006. (I. 13.) IM

rendelete

a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények,
a bírálati összegezések és az éves statisztikai

összegezések mintáiról

A köz be szer zé sek rõl  szóló 2003. évi CXXIX. tör vény
(a továb biak ban: Kbt.) 404.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont -
já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de -
lem el:

Hirdetmények az Európai Unió Hivatalos Lapjában

1.  §

(1) Az Euró pai Unió Hi va ta los Lap já ban köz zé te en dõ
hir det mé nyek min tá it euró pai kö zös sé gi ren de let tar tal -
maz za. E ren de let ha tály ba lé pé se kor a hir det mé nyek min -
tá it a 2004/17/EK és a 2004/18/EK euró pai par la men ti és
ta ná csi irány el vek nek meg fe le lõ, a köz be szer zé si el já rá -
sok ke re té ben meg je le nõ hir det mé nyek köz zé té te lé re
hasz ná lan dó szab vá nyos ûr la pok lét re ho zá sá ról  szóló
2005. szep tem ber 7-i 1564/2005/EK bi zott sá gi ren de let
(a továb biak ban: a köz be szer zé si hir det mé nyek köz zé té te -
lé nél hasz nált szab vány ûr la pok ról  szóló euró pai kö zös sé -
gi ren de let) sza bá lyoz za.

(2) A köz be szer zé si hir det mé nyek köz zé té te lé nél hasz -
nált szab vány ûr la pok ról  szóló euró pai kö zös sé gi ren de let
sze rin ti min tá kat a víz ügyi, az ener gia-, a köz le ke dé si és a
pos tai ága za tok ban mû kö dõ szer ve ze tek köz be szer zé si el -
já rá sa i nak össze han go lá sá ról  szóló 2004/17/EK (2004.
már ci us 31.) euró pai par la men ti és a ta ná csi irány el vet,
valamint az épí té si be ru há zás ra, az áru be szer zés re és a
szol gál ta tás meg ren de lés re irá nyuló köz be szer zé si el já rá -
sok össze han go lá sá ról  szóló 2004/18/EK (2004. már -

2006/3. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 265



cius 31.) euró pai par la men ti és a ta ná csi irány el vet át ül te tõ 
Kbt., valamint a köz be szer zé sek re, a köz be szer zé si el já rá -
sok ra, illetve a terv pá lyá za ti el já rá sok ra vo nat ko zó egyéb
jog sza bá lyok kal össz hang ban kell ki töl te ni.

(3) E ren de let sze rin ti min tá kat a Kbt., valamint a köz -
be szer zé sek re, a köz be szer zé si el já rá sok ra, illetve a terv -
pá lyá za ti el já rá sok ra vo nat ko zó egyéb jog sza bá lyok kal
össz hang ban kell ki töl te ni.

2.  §

(1) A Kbt. IV. fe je ze te al kal ma zá sá ban a 43.  § (1) be -
kez dé se sze rin ti elõ ze tes össze sí tett tá jé koz ta tót tar tal ma -
zó hir det mény min tá ját a köz be szer zé si hir det mé nyek köz -
zé té te lé nél hasz nált szab vány ûr la pok ról  szóló euró pai kö -
zös sé gi ren de let I. mel lék le te tar tal maz za. Az elõ ze tes
össze sí tett tá jé koz ta tót tar tal ma zó hir det mény nek az aján -
lat ké rõ hon lap ján tör té nõ köz zé té te le ese tén a hir det ményt
szin tén a köz be szer zé si hir det mé nyek köz zé té te lé nél hasz -
nált szab vány ûr la pok ról  szóló euró pai kö zös sé gi ren de let
I. mel lék le te sze rin ti min ta sze rint kell el ké szí te ni, azon -
ban az Euró pai Kö zös sé gek Hi va ta los Ki ad vá nyi Hi va ta la
ré szé re meg kül den dõ, az Euró pai Unió Hi va ta los Lap já -
ban köz zé té tel re ke rü lõ hir det mény min tá ját a köz be szer -
zé si hir det mé nyek köz zé té te lé nél hasz nált szab vány ûr la -
pok ról  szóló euró pai kö zös sé gi ren de let VIII. mel lék le te
tar tal maz za.

(2) A Kbt. IV. fe je ze te al kal ma zá sá ban a 49.  § sze rin ti
aján la ti fel hí vást tar tal ma zó hir det mény és a 101.  § (1) be -
kez dé se sze rin ti rész vé te li fel hí vást tar tal ma zó hir det mény 
min tá ját a köz be szer zé si hir det mé nyek köz zé té te lé nél
hasz nált szab vány ûr la pok ról  szóló euró pai kö zös sé gi ren -
de let II. mel lék le te tar tal maz za.

(3) A Kbt. IV. fe je ze te al kal ma zá sá ban a 98.  § (1) és
(3) be kez dé se [a 151.  § (8) be kez dé se] sze rin ti, az el já rás
ered mé nyé rõl vagy ered mény te len sé gé rõl  szóló tá jé koz ta -
tót tar tal ma zó hir det mény min tá ját a köz be szer zé si hir det -
mé nyek köz zé té te lé nél hasz nált szab vány ûr la pok ról  szóló 
euró pai kö zös sé gi ren de let III. mel lék le te tar tal maz za. A
Kbt. 153.  §-ának (2) be kez dé se sze rin ti, a szer zõ dés meg -
kö té sé rõl  szóló tá jé koz ta tót tar tal ma zó hir det mény min tá -
ját szin tén a köz be szer zé si hir det mé nyek köz zé té te lé nél
hasz nált szab vány ûr la pok ról  szóló euró pai kö zös sé gi ren -
de let III. mel lék le te tar tal maz za.

(4) A Kbt. IV. fe je ze te al kal ma zá sá ban – épí té si kon -
cesszió ese tén – a 138.  § (2) be kez dé se sze rin ti, az el já rást
meg in dí tó, fel hí vást tar tal ma zó hir det mény min tá ját a köz -
be szer zé si hir det mé nyek köz zé té te lé nél hasz nált szab vány 
ûr la pok ról  szóló euró pai kö zös sé gi ren de let X. mel lék le te
tar tal maz za.

(5) A Kbt. IV. fe je ze te al kal ma zá sá ban – a kon cesszi ós
jo go sult el já rá sa ese tén [144.  § (1) be kez dé se] – a 144.  §
(3) be kez dé se sze rin ti, az el já rást meg in dí tó, fel hí vást tar -

tal ma zó hir det mény min tá ját a köz be szer zé si hir det mé -
nyek köz zé té te lé nél hasz nált szab vány ûr la pok ról  szóló
euró pai kö zös sé gi rendelet XI. melléklete tartalmazza.

3.  §

(1) A Kbt. V. fe je ze te al kal ma zá sá ban a 182.  § (1) be -
kez dé se sze rin ti idõ sza kos elõ ze tes tá jé koz ta tót tar tal ma zó 
hir det mény min tá ját a köz be szer zé si hir det mé nyek köz zé -
té te lé nél hasz nált szab vány ûr la pok ról  szóló euró pai kö -
zös sé gi ren de let IV. mel lék le te tar tal maz za. A Kbt. V. fe -
je ze te al kal ma zá sá ban a 208.  § (1) és (2) be kez dé se sze rin -
ti, meg hí vá sos vagy tár gya lá sos el já rás meg hir de té sé re is
irá nyuló idõ sza kos elõ ze tes tá jé koz ta tót tar tal ma zó hir det -
mény min tá ját szin tén a köz be szer zé si hir det mé nyek köz -
zé té te lé nél hasz nált szab vány ûr la pok ról  szóló euró pai kö -
zös sé gi ren de let IV. mel lék le te tar tal maz za. A Kbt.
210.  §-a (1) be kez dé sé nek v) pont ja te kin te té ben a köz be -
szer zé si hir det mé nyek köz zé té te lé nél hasz nált szab vány
ûr la pok ról  szóló euró pai kö zös sé gi ren de let IV. mel lék le te 
sze rin ti min tát kell ér te ni. Az idõ sza kos elõ ze tes tá jé koz ta -
tót tar tal ma zó hir det mény nek az aján lat ké rõ hon lap ján tör -
té nõ köz zé té te le ese tén a hir det ményt szin tén a köz be szer -
zé si hir det mé nyek köz zé té te lé nél hasz nált szab vány ûr la -
pok ról  szóló euró pai kö zös sé gi ren de let IV. mel lék le te
sze rin ti min ta sze rint kell el ké szí te ni, azon ban az Euró pai
Kö zös sé gek Hi va ta los Ki ad vá nyi Hi va ta la ré szé re meg -
kül den dõ, az Euró pai Unió Hi va ta los Lap já ban köz zé té tel -
re ke rü lõ hir det mény min tá ját a köz be szer zé si hir det mé -
nyek köz zé té te lé nél hasz nált szab vány ûr la pok ról  szóló
euró pai kö zös sé gi ren de let VIII. mel lék le te tar tal maz za.

(2) A Kbt. V. fe je ze te al kal ma zá sá ban a 189.  § sze rin ti
aján la ti fel hí vást tar tal ma zó hir det mény és a 202.  § sze rin ti 
rész vé te li fel hí vást tar tal ma zó hir det mény min tá ját a köz -
be szer zé si hir det mé nyek köz zé té te lé nél hasz nált szab vány 
ûr la pok ról  szóló euró pai kö zös sé gi ren de let V. mel lék le te
tar tal maz za.

(3) A Kbt. V. fe je ze te al kal ma zá sá ban a 214.  § (2) be -
kez dé se sze rin ti, meg hí vá sos vagy tár gya lá sos el já rás
meg hir de té sé re irá nyuló elõ mi nõ sí té si hir det mény min tá -
ját a köz be szer zé si hir det mé nyek köz zé té te lé nél hasz nált
szab vány ûr la pok ról  szóló euró pai kö zös sé gi ren de let
VII. mel lék le te tar tal maz za.

(4) A Kbt. V. fe je ze te al kal ma zá sá ban a 200.  § (1) és
(3) be kez dé se, a 231.  § (1) és (3) be kez dé se, valamint a
237.  § (1) és (3) be kez dé se sze rin ti, az el já rás ered mé nyé -
rõl vagy ered mény te len sé gé rõl  szóló tá jé koz ta tót tar tal -
ma zó hir det mény min tá ját a köz be szer zé si hir det mé nyek
köz zé té te lé nél hasz nált szab vány ûr la pok ról  szóló euró pai
kö zös sé gi ren de let VI. mel lék le te tar tal maz za. A Kbt.
238.  §-a sze rin ti el já rás ban [a 151.  § (8) be kez dé se alap ján
a 98.  § (3) be kez dé sé re és a 184.  § (1) be kez dé sé re te kin -
tet tel] az el já rás ered mé nyé rõl vagy ered mény te len sé gé rõl
 szóló tá jé koz ta tót tar tal ma zó hir det mény min tá ját szin tén
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a köz be szer zé si hir det mé nyek köz zé té te lé nél hasz nált
szab vány ûr la pok ról  szóló euró pai kö zös sé gi ren de let
VI. mel lék le te tar tal maz za. A Kbt. V. fe je ze te al kal ma zá -
sá ban [238.  § (2) be kez dé se] a 153.  § sze rin ti el já rás ban
[a 153.  § (2) be kez dé sé re és a 184.  § (1) be kez dé sé re te kin -
tet tel] a szer zõ dés meg kö té sé rõl  szóló tá jé koz ta tót tar tal -
ma zó hir det mény min tá ját szin tén a köz be szer zé si hir det -
mé nyek köz zé té te lé nél hasz nált szab vány ûr la pok ról  szóló 
euró pai kö zös sé gi ren de let VI. mel lék le te tar tal maz za.

4.  §

A Kbt. IV. fe je ze te al kal ma zá sá ban a 41.  § (4) be kez dé -
se sze rin ti és V. fe je ze te al kal ma zá sá ban a 180.  § (5) be -
kez dé se sze rin ti di na mi kus be szer zé si rend szer ben hasz -
nált egy sze rû sí tett aján la ti fel hí vás min tá ját a köz be szer -
zé si hir det mé nyek köz zé té te lé nél hasz nált szab vány ûr la -
pok ról  szóló euró pai kö zös sé gi ren de let IX. mel lék le te tar -
tal maz za.

5.  §

(1) A Kbt. IV. fe je ze te al kal ma zá sá ban a 157.  § (1) be -
kez dé se sze rin ti és V. fe je ze te al kal ma zá sá ban a 239.  §
(2) be kez dé se sze rin ti terv pá lyá za ti ki írást tar tal ma zó hir -
det mény min tá ját a köz be szer zé si hir det mé nyek köz zé té -
te lé nél hasz nált szab vány ûr la pok ról  szóló euró pai kö zös -
sé gi ren de let XII. mel lék le te tar tal maz za.

(2) A Kbt. IV. fe je ze te al kal ma zá sá ban a 159.  § sze rin ti
és V. fe je ze te al kal ma zá sá ban a 239.  § (2) be kez dé se sze -
rin ti, a terv pá lyá za ti el já rás ered mé nyé rõl vagy ered mény -
te len sé gé rõl  szóló tá jé koz ta tót tar tal ma zó hir det mény
min tá ját a köz be szer zé si hir det mé nyek köz zé té te lé nél
hasz nált szab vány ûr la pok ról  szóló euró pai kö zös sé gi ren -
de let XIII. mel lék le te tar tal maz za.

Hirdetmények a Közbeszerzési Értesítõben

6.  §

A Köz be szer zé si Ér te sí tõ ben köz zé te en dõ hir det mé -
nyek min tá it e ren de let mel lék le tei tar tal maz zák.

7.  §

(1) A Kbt. IV. fe je ze te al kal ma zá sá ban a 147.  § (1) be -
kez dé se sze rin ti, az egy sze rû sí tett el já rást meg in dí tó, aján -
la ti fel hí vást tar tal ma zó hir det mény min tá ját az 1. mel lék -
let tar tal maz za. A Kbt. V. fe je ze te al kal ma zá sá ban a 238.  § 
sze rin ti el já rás ban, a Kbt. VI. fe je ze te al kal ma zá sá ban a
268.  § sze rin ti el já rás ban, valamint a Kbt. VII. fe je ze te al -
kal ma zá sá ban a 289.  § sze rin ti el já rás ban az egy sze rû sí tett 

el já rást meg in dí tó, aján la ti fel hí vást tar tal ma zó hir det -
mény min tá ját szin tén az 1. mel lék let tar tal maz za.

(2) A Kbt. IV. fe je ze te al kal ma zá sá ban a 98.  § (1) és
(2) be kez dé se [a 151.  § (8) be kez dé se], 138.  § (3) be kez dé -
se és a 144.  § (4) be kez dé se sze rin ti, az el já rás ered mé nyé -
rõl vagy ered mény te len sé gé rõl  szóló tá jé koz ta tót tar tal -
ma zó hir det mény min tá ját a 2. mel lék let tar tal maz za. A
Kbt. V. fe je ze te al kal ma zá sá ban a 200.  § (1) és (2) be kez -
dé se, a 231.  § (1) és (2) be kez dé se és a 237.  § (1) és (2) be -
kez dé se sze rin ti, az el já rás ered mé nyé rõl vagy ered mény -
te len sé gé rõl  szóló tá jé koz ta tót tar tal ma zó hir det mény
min tá ját szin tén a 2. mel lék let tar tal maz za. A Kbt. 238.  §-a 
sze rin ti el já rás ban [a 151.  § (8) be kez dé se alap ján a 98.  §
(2) be kez dé sé re te kin tet tel] az el já rás ered mé nyé rõl vagy
ered mény te len sé gé rõl  szóló tá jé koz ta tót tar tal ma zó hir -
det mény min tá ját szin tén a 2. mel lék let tar tal maz za.

8.  §

(1) A Kbt. VI. fe je ze te al kal ma zá sá ban a 248.  § (1) be -
kez dé se sze rin ti elõ ze tes össze sí tett tá jé koz ta tót tar tal ma -
zó hir det mény min tá ját a 3. mel lék let tar tal maz za. Az elõ -
ze tes össze sí tett tá jé koz ta tót tar tal ma zó hir det mény nek az
aján lat ké rõ hon lap ján tör té nõ köz zé té te le ese tén a hir det -
ményt szin tén a 3. mel lék let sze rin ti min ta sze rint kell el -
ké szí te ni, azon ban a Köz be szer zé sek Ta ná csa ré szé re
meg kül den dõ, a Köz be szer zé si Ér te sí tõ ben köz zé té tel re
ke rü lõ hir det mény min tá ját a 4. mel lék let tar tal maz za.

(2) A Kbt. VII. fe je ze te al kal ma zá sá ban a 277.  § (1) be -
kez dé se sze rin ti idõ sza kos össze sí tett tá jé koz ta tót tar tal -
ma zó hir det mény min tá ját a 9. mel lék let tar tal maz za. A
Kbt. VII. fe je ze te al kal ma zá sá ban a meg hí vá sos vagy tár -
gya lá sos el já rás meg hir de té sé re is irá nyuló idõ sza kos elõ -
ze tes tá jé koz ta tót tar tal ma zó hir det mény min tá ját [278.  §
(9) be kez dé se] szin tén a 9. mel lék let tar tal maz za. A Kbt.
VII. fe je ze te al kal ma zá sá ban (285.  §) a 210.  §-a (1) be kez -
dé sé nek v) pont ja te kin te té ben a 9. mel lék let sze rin ti min -
tát kell ér te ni. Az idõ sza kos elõ ze tes tá jé koz ta tót tar tal ma -
zó hir det mény nek az aján lat ké rõ hon lap ján tör té nõ köz zé -
té te le ese tén a hir det ményt szin tén a 9. mel lék let sze rin ti
min ta sze rint kell el ké szí te ni, azon ban a Köz be szer zé sek
Ta ná csa ré szé re meg kül den dõ, a Köz be szer zé si Ér te sí tõ -
ben köz zé té tel re ke rü lõ hir det mény min tá ját a 4. mel lék let
tar tal maz za.

(3) A Kbt. VI. fe je ze te al kal ma zá sá ban az aján la ti fel hí -
vást tar tal ma zó hir det mény és a rész vé te li fel hí vást tar tal -
ma zó hir det mény min tá ját [249.  § (9) be kez dé se] az
5. mel lék let tar tal maz za.

(4) A Kbt. VII. fe je ze te al kal ma zá sá ban az aján la ti fel -
hí vást tar tal ma zó hir det mény és a rész vé te li fel hí vást tar -
tal ma zó hir det mény min tá ját [278.  § (9) be kez dé se] a
10. mel lék let tar tal maz za.
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(5) A Kbt. VII. fe je ze te al kal ma zá sá ban a meg hí vá sos
vagy tár gya lá sos el já rás meg hir de té sé re irá nyuló elõ mi nõ -
sí té si hir det mény min tá ját [278.  § (9) be kez dé se] a
11. mel lék let tar tal maz za.

(6) A Kbt. VI. fe je ze te al kal ma zá sá ban a 255.  § (4) be -
kez dé se sze rin ti és VII. fe je ze te al kal ma zá sá ban a 284.  §
(3) be kez dé se, 285.  § (3) be kez dé se és 286.  § (4) be kez dé -
se sze rin ti, a rész vé te li sza kasz ered mé nyé rõl vagy ered -
mény te len sé gé rõl  szóló tá jé koz ta tót tar tal ma zó hir det -
mény min tá ját a 7. mel lék let tar tal maz za.

(7) A Kbt. VI. és VII. fe je ze te al kal ma zá sá ban az el já rás 
ered mé nyé rõl vagy ered mény te len sé gé rõl  szóló tá jé koz ta -
tót tar tal ma zó hir det mény min tá ját [136/C.  § (5) be kez dé -
se, 249.  § (9) be kez dé se, 278.  § (9) be kez dé se, 268.  §
(3) be kez dé se, 289.  § (3) be kez dé se is] a 8. mel lék let tar tal -
maz za. A Kbt. VI. fe je ze te al kal ma zá sá ban a 269.  § (2) be -
kez dé se és VII. fe je ze te al kal ma zá sá ban a 290.  § (2) be -
kez dé se sze rin ti, a szer zõ dés meg kö té sé rõl  szóló tá jé koz -
ta tót tar tal ma zó hir det mény min tá ját szin tén a 8. mel lék let
tar tal maz za.

(8) A Kbt. VI. és VII. fe je ze te al kal ma zá sá ban a terv pá -
lyá za ti ki írást tar tal ma zó hir det mény min tá ját [270.  §
(2) be kez dé se, 291.  § (2) be kez dé se] a 12. mel lék let tar tal -
maz za.

(9) A Kbt. VI. és VII. fe je ze te al kal ma zá sá ban a terv pá -
lyá za ti el já rás ered mé nyé rõl vagy ered mény te len sé gé rõl
 szóló tá jé koz ta tót tar tal ma zó hir det mény min tá ját [270.  §
(2) be kez dé se, 291.  § (2) be kez dé se] a 13. mel lék let tar tal -
maz za.

(10) A Kbt. VI. fe je ze te al kal ma zá sá ban a 246.  § (4) be -
kez dé se sze rin ti és VII. fe je ze te al kal ma zá sá ban a 275.  §
(5) be kez dé se sze rin ti di na mi kus be szer zé si rend szer ben
hasz nált egy sze rû sí tett aján lat té te li fel hí vás min tá ját a
6. mel lék let tar tal maz za.

9.  §

A Kbt. ne gye dik rész e al kal ma zá sá ban az egy sze rû köz -
be szer zé si el já rás ban az aján lat té te li fel hí vást tar tal ma zó
hir det mény min tá ját [Kbt. 300.  § (6) be kez dé se, 249.  §
(9) be kez dé se] a 14. mel lék let tar tal maz za.

10.  §

A 7.  § (1) be kez dé se, a 8.  § (3), (4), (9) és (10) be kez dé -
se, valamint a 9.  § sze rin ti hir det mé nyek ese té ben a hir det -
mény (il le tõ leg a do ku men tá ció) mó do sí tá sát vagy a hir -
det mény vissza vo ná sát tar tal ma zó hir det mény min tá ját a
15. mel lék let tar tal maz za.

11.  §

(1) A Kbt. 307.  §-ának (1) be kez dé se sze rin ti, a szer zõ -
dés mó do sí tá sá ról  szóló tá jé koz ta tót tar tal ma zó hir det -
mény min tá ját a 16. mel lék let tar tal maz za.

(2) A Kbt. 307.  §-ának (1) be kez dé se sze rin ti, a szer zõ -
dés tel je sí té sé rõl  szóló tá jé koz ta tót tar tal ma zó hir det mény
min tá ját a 17. mel lék let tar tal maz za.

Bírálati összegezések

12.  §

(1) Az aján la tok el bí rá lá sá ra vo nat ko zó írás be li össze -
ge zés min tá ját [Kbt. 93.  § (2) be kez dé se, 151.  § (7) be kez -
dé se] a 18. mel lék let tar tal maz za.

(2) A rész vé te li je lent ke zé sek el bí rá lá sá ra vo nat ko zó
írás be li össze ge zés min tá ját [Kbt. 116.  § (2) be kez dé se] a
19. mel lék let tar tal maz za.

(3) Az egy sze rû el já rás ban az aján la tok el bí rá lá sá ra vo -
nat ko zó írás be li össze ge zés min tá ját [Kbt. 300.  § (4) be -
kez dé se] a 20. mel lék let tar tal maz za.

Éves statisztikai összegezések

13.  §

Az éves sta tisz ti kai össze ge zés min tá ját [Kbt. 16.  §
(1) be kez dé se, 160.  § (2) be kez dé se, 302.  § (3) be kez dé se]
a 21. mel lék let tar tal maz za.

Egyéb rendelkezések

14.  §

(1) E ren de let mel lék le te i ben fog lalt min ták ki töl té sé -
nek mód ját – a Kbt.-vel össz hang ban – a 22. mel lék let tar -
tal maz za.

(2) Ha az aján lat ké rõ az Euró pai Unió Hi va ta los Lap já -
ban olyan hir det mény köz zé té te lét kéri, amely nek az Euró -
pai Unió Hi va ta los Lap já ban tör té nõ köz zé té te le nem kö -
te le zõ, az 1–5.  §-ban meg ha tá ro zott adott min tát kell a
Kbt.-ben fog lal tak nak is meg fele lõen ki töl te nie.

(3) Ha az aján lat ké rõ a Köz be szer zé si Ér te sí tõ ben olyan 
hir det mény köz zé té te lét kéri, amely nek az Ér te sí tõ ben tör -
té nõ köz zé té te le nem kö te le zõ az aján lat ké rõ ré szé rõl, a
6–9.  §-ban, a 12.  § (3) be kez dé sé ben és a 13.  §-ban meg ha -
tá ro zott adott min tát kell a Kbt.-ben fog lal tak nak is meg -
fele lõen ki töl te nie. Ha azon ban az ilyen hir det mény köz -
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zé té te le kö te le zõ az Euró pai Unió Hi va ta los Lap já ban, az
1–5.  §-ban meg ha tá ro zott adott min ta sze rin ti hir det mény
köz zé té te lét kér he ti az aján lat ké rõ az Ér te sí tõ ben.

Hatálybalépés

15.  §

(1) Ez a ren de let – a (2) be kez dés ben fog lal tak ki vé te lé -
vel – 2006. ja nu ár 15-én lép ha tály ba, ren del ke zé se it a ha -
tály ba lé pés után meg kez dett köz be szer zé sek re, köz be -
szer zé si el já rá sok alap ján meg kö tött szer zõ dé sek re, terv -
pá lyá za tok ra, il le tõ leg ezek kel kap cso lat ban a ké rel me zõ
ál tal fel adott, il le tõ leg meg kül dött hir det mé nyek re kell al -
kal maz ni.

(2) 2007. ja nu ár 1-jén lép ha tá lya e ren de let 4.  §-a,
8.  §-ának (10) be kez dé se és a 6. mel lék let.

(3) A 2006. ja nu ár 15-e elõtt fel adott, illetve meg kül dött 
és hi ány pót lás ra tör té nõ fel hí vás sal érin tett hir det mé nyek
vo nat ko zá sá ban e ren de let sze rint kell el jár ni.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

16.  §

Ez a ren de let a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak való
meg fe le lést szolgálja:

a) az Euró pai Par la ment és a Ta nács 2004/17/EK irány -
elve (2004. már ci us 31.) a víz ügyi, az ener gia-, a köz le ke -
dé si és a pos tai ága za tok ban mû kö dõ szer ve ze tek köz be -
szer zé si el já rá sa i nak össze han go lá sá ról (41–44. és
46. cikk);

b) az Euró pai Par la ment és a Ta nács 2004/18/EK irány -
elve (2004. már ci us 31.) az épí té si be ru há zás ra, az áru be -
szer zés re és a szol gál ta tás meg ren de lés re irá nyuló köz be -
szer zé si el já rá sok össze han go lá sá ról (35. és 36., 58., 64.,
69., 70. cikk);

c) a Bi zott ság 2005/51/EK irány elve (2005. szep tem -
ber 7.) a köz be szer zés rõl  szóló 2004/17/EK euró pai par la -
men ti és ta ná csi irány elv XX. mel lék le té nek, valamint a
2004/18/EK euró pai par la men ti és ta ná csi irány elv
VIII. mel lék le té nek módosításáról.

Dr. Pet ré tei Jó zsef s. k.,
igaz ság ügy -m inis zter
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1. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez 
 

  
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ 
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 
1024 Budapest, Margit krt. 85.   
Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu 

AZ EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS 
AJÁNLATI FELHÍVÁSA 

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki 
 
A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________ 

KÉ nyilvántartási szám_________________________________ 

 

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) 

Hivatalos név: 
 
Postai cím: 
 
Város/Község: 
 

Postai 
irányítószám:            

Ország: 

Kapcsolattartási pont(ok): 
 
Címzett:  

Telefon: 

E-mail: 
 

Fax: 

Internetcím(ek) (adott esetben) 
Az ajánlatkérő általános címe (URL): 
 
A felhasználói oldal címe (URL):  
 
 
 
További információk a következő címen szerezhetők be:  
  Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 

 Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet 
A dokumentáció a következő címen szerezhető be (adott esetben):  
  Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 

 Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 
Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 
  Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 

 Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 
 

I.2) Az ajánlatkérő más ajánlatkérő(k) nevében folytatja le a közbeszerzési eljárást?              igen  nem  
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II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

II.1) MEGHATÁROZÁS 

II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés 

                                                                                                

II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye 

Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződés típusa 

Szolgáltatási kategória        �� 

A teljesítés helye:  

                                                             

NUTS-kód                  �����  

II.1.3) A szerződés meghatározása/tárgya 

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

II.1.4) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)  

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) 

Fő tárgy ��.��.��.��-� ����-�  ����-� 

 
 
 
 
További tárgy(ak) 
 

��.��.��.��-� 

��.��.��.��-� 

��.��.��.��-� 

��.��.��.��-� 

����-�  ����-� 

����-�  ����-� 

����-�  ����-� 

����-�  ����-� 

II.1.5) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből szükség 
szerint több példány használható)                                                                                                                igen      nem  

Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):  

egy részre                                     egy vagy több részre                      valamennyi részre                                 

II.1.6) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)?                                                                     igen      nem  
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II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG  

II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (adott esetben, valamennyi részt beleértve)  

                                                                                                

                                                                                                

 

II.2.2) Ha ismert, ismétlődő jellegű szerződések esetében kérjük feltüntetni a további  szerződések tervezett idejét:    

hónapokban: ��     vagy    napokban: ����  (a szerződés megkötésétől számítva) 

 
II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE 

Az időtartam hónap(ok)ban:   ��  vagy  napokban: ���� (a szerződés megkötésétől számítva)  

VAGY:  kezdés           ����/  ��/��     (év/hó/nap)    

             befejezés       ����/��/��      (év/hó/nap)  

 
III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK  
 

III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK  

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben) 

                                                                                                

                                                                                                

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre  

                                                                                                

                                                                                                

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben) 

                                                                                                

                                                                                                

III.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek?  (adott esetben)           igen    nem  
Ha igen, a különleges feltételek meghatározása  
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III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK 

III.2.1) Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és 
cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is  

Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság  

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a 
megkövetelt igazolási mód: 

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)  
(adott esetben):  

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság  

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a 
megkövetelt igazolási mód: 

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)  
(adott esetben): 

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

III.2.4) Fenntartott szerződések  

A szerződés védett műhelyek számára fenntartott?                                                                                       igen    nem  
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III. 3) KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK 

III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos  foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?    igen    nem  

Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:  

                                                                                           

                                                                                           

                                                                                           

III.3.2) A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét 
és képzettségét?                                                                                                                                    igen    nem  
  

 

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS 

IV.1) AZ ELJÁRÁS TÍPUSA 

IV.1.1) Az eljárás típusa  

Tárgyalásos                                       Tárgyalás nélküli                             

IV.1.2.) Az ajánlatkérő a közbeszerzési törvény melyik fejezetet szerint jár el? 

IV. fejezet                                     V. fejezet                                     

VI. fejezet                                     VII. fejezet                                 

IV.1.3.) Megjelöli-e az ajánlatkérő azokat, akiket ajánlattételre fel kíván hívni? 

 

NEM                                   IGEN                             (ha igen, a részletes 
információkat a Kiegészítő információk körében kell megadni)  

 

IV. 2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK  

IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg) 

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás                                                                               

VAGY 

Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint                                                      

az alábbiakban megadott részszempontok alapján 
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Részszempont 

1.                                

2.                                

3.                                

4.                                

5.                                

Súlyszám 

           

           

           

           

           

Részszempont 

6.                                 

7.                                 

8.                                 

9.                                 

10.                               

Súlyszám 

           

           

           

           

           

IV.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e?                                                                             igen     nem  

Ha igen,  további információk az elektronikus árlejtésről (ha szükséges) 

                                                                                           

                                                                                           

                                                                                           

 

IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK 

IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben) 

                                                                                           

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e?               igen      nem  

Igen válasz esetén 

Előzetes összesített tájékoztató                            Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény        

A hirdetmény száma a KÉ-ben: 

Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)         

A hirdetmény száma a KÉ-ben: 

IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei 

A dokumentáció beszerzésének határideje  

Dátum:  ����/��/��  (év/hó/nap )                                                                      Időpont:            

Kell-e fizetni a dokumentációért?                                                                                                    igen      nem  

Igen válasz esetén, Ár (számokkal):                    Pénznem:        

A fizetés feltételei és módja:                                                                   

                                                                                            

                                                                                           

IV.3.4) Az ajánlattételi határidő  

Dátum:  ����/��/��   (év/hó/nap)                                                                      Időpont:            
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IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok benyújthatók  

   ES     CS     DA    DE     ET    EL    EN    FR    IT     LV   LT     HU   MT   NL   PL   PT   SK   SL    FI    SV    

                                                                                                

Egyéb:                                                                                        

IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén) 

 ����/ ��/��-ig   (év /hó/nap ) 

VAGY hónap(ok)ban:  ��� vagy napokban: ��� (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) 
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei  

Dátum:     ����/��/��   (év/hó/nap)                                                                     Időpont:            

Helyszín:                                                                                       

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek 

                                                                                           

                                                                                           

 

VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK  

VI.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ  JELLEGŰ-E? (adott esetben)                                         igen      nem  

Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 
                                              

VI.2) A SZERZŐDÉS EU ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL KAPCSOLATOS? 
                 igen      nem  

Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási alapot:  

                                                                                           

                                                                                           

                                                                                           

VI.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben) 

VI. 3.1) A hiánypótlás lehetősége vagy annak kizárása                                          

A hiánypótlás biztosítása esetén a hiánypótlás köre                                          

                                                                                      

                                                                                      

VI.3.2) Az eredményhirdetés időpontja                                                   

                                                                                      

VI.3.3) A szerződéskötés tervezett időpontja                                               
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VI.3.4) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első 
tárgyalás időpontja (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli)                                     

                                                                                      

                                                                                      

                                                                                      

                                                                                      

VI.3.5.1) A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele?       

                                                                                                                                              igen      nem  

VI.3.5.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk            

                                                                                      

                                                                                      

VI.3.6.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az 
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső 
határa:                                                                                  

                                                                                      

                                                                                      

VI.3.6.2) A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja aVI.3.6.1) szerinti 
ponthatárok közötti pontszámot                                                         

                                                                                      

                                                                                      

VI.3.7) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők 
hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest
szigorúbb(ak)-e?                                                                                                              igen      nem  

VI.3.8) Meg kell jelölni az ajánlatban  

a) az ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó 
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat?                                                        igen       nem  

b) a közbeszerzésnek azt a részét, amellyel összefüggésben az ajánlattevő harmadik személlyel  
szerződést fog kötni, e szervezet (személy) meghatározása nélkül?                            igen       nem  

VI.3.9) Egyéb információk:                                                                

                                                                                      

                                                                                      

                                                                                      

                                                                                      

                                                                                      

                                                                                      

                                                                                      

 

VI.4) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:   ����/��/�� (év/hó/nap) 
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A. MELLÉKLET 
TOVÁBBI CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK 

I) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZŐ CÍMEKEN ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOKON SZEREZHETŐK BE 

Hivatalos név: 
 
Postai cím: 
 
Város/Község: 
 

Postai 
irányítószám:      

Ország: 

Kapcsolattartási pont(ok):  
 
Címzett:  

Telefon:       
 
 

E-mail:       
 

Fax:       

Internetcím (URL): 
 
 
 
II) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHONNAN A DOKUMENTÁCIÓ BESZEREZHETŐ  

Hivatalos név: 
 
Postai cím: 
 
Város/Község: 
 

Postai 
irányítószám:      

Ország: 

Kapcsolattartási pont(ok):  
 
Címzett:  

Telefon:       
 
 

E-mail:       
 

Fax:       

Internetcím (URL): 
 
 
 
III) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHOVÁ AZ AJÁNLATOKAT BE KELL NYÚJTANI 

Hivatalos név: 
 
Postai cím: 
 
Város/Község: 
 

Postai 
irányítószám:      

Ország: 

Kapcsolattartási pont(ok):  
 
Címzett:  

Telefon:       
 
 

E-mail:       
 

Fax:       

Internetcím (URL): 
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B. MELLÉKLET 
A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

 

A RÉSZ SZÁMA  ���              MEGHATÁROZÁS 

                                                             

1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA  

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)  

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) 

Fő tárgy ��.��.��.��-� ����-�  ����-� 

 
 
 
 
További tárgyak 
 

��.��.��.��-� 

��.��.��.��-� 

��.��.��.��-� 

��.��.��.��-� 

����-�  ����-� 

����-�  ����-� 

����-�  ����-� 

����-�  ����-� 

3) MENNYISÉG VAGY ÉRTÉK 

                                                                                                

                                                                                                

4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE (adott esetben) 
Az időtartam hónap(ok)ban:   ��   vagy napokban:   ����  (a szerződés megkötésétől számítva)   

VAGY       Kezdés         ����/��/��     (év/hó/nap)  

                 Befejezés     ���� /��/��    (év/hó/nap)  

5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL 

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

 

----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használandó) ---------------------- 
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2. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez 
 

 KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ 
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 
1024 Budapest, Margit krt. 85.   
Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu 
 

 
TÁJÉKOZTATÓ  

AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL  
 

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki 
 
A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________ 

KÉ nyilvántartási szám_________________________________ 

 
 
 

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) 

Hivatalos név: 
 
Postai cím: 
 
Város/Község: 
 

Postai 
irányítószám: 

Ország: 

Kapcsolattartási pont(ok): 
 
Címzett:  

Telefon: 

E-mail: 
 

Fax: 

Internetcím(ek) (adott esetben) 
Az ajánlatkérő általános címe (URL): 
 
A felhasználói oldal címe (URL):  
 

 

I.2) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA 

Központi szintű      Közjogi szervezet                          

Regionális/helyi szintű     Egyéb                                             

 
 

I. 3) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást?            igen  nem   
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II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA 
II.1) MEGHATÁROZÁS 

II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés  

                                                                                                

II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye 
(Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik a leginkább megfelel a 
szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának) 

a) Építési beruházás                         b) Árubeszerzés                             c) Szolgáltatás                                  

Szolgáltatási kategória száma   ��Kivitelezés 

Tervezés és kivitelezés 

Kivitelezés, bármilyen 
eszközzel, módon, az ajánlatkérő 
által meghatározott 
követelményeknek megfelelően 

 

 

 
 

Építési koncesszió  

Adásvétel 

Lízing 

Bérlet 

Részletvétel 

Ezek kombinációja/Egyéb 

 

 

 

 

 

(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat 
lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében) 
 

 

A teljesítés helye 

                               

                               

NUTS-kód                  ����� 

A teljesítés helye 

                               

                               

NUTS-kód                 ����� 

A teljesítés helye 

                               

                               

NUTS-kód                  ����� 

II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikével kapcsolatos (adott esetben) 

Keretmegállapodás megkötése                                              Keretmegállapodáson alapuló szerződés megkötése       

Dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződések     

II.1.4) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége 

                                                                                                

                                                                                                

II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)  

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) 

Fő tárgy ��.��.��.��-� ����-�  ����-� 
 
 
 
 
További tárgy(ak) 
 

��.��.��.��-� 
��.��.��.��-� 
��.��.��.��-� 
��.��.��.��-� 
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II.2) A SZERZŐDÉS(EK) ÉRTÉKE 

II.2.1) A szerződés(ek) értéke 
(Csak a végleges összértéket kérjük megadni, az összes szerződést, részt és opciót 
beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban az V. Az 
eljárás eredménye szakaszt kérjük kitölteni) 

ÁFA 
nélkül 

ÁFÁ-val  ÁFA (%) 

Érték                                                                               Pénznem            

 

 

 

     

 
��,� 
 

III.2.2) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása 

                                                                                                

                                                                                                
 

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS  

IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA  

IV.1.1) Az eljárás fajtája 

IV. 1.1.1) A közbeszerzési törvény IV. fejezete szerinti eljárás esetén 

Nyílt 

Meghívásos 

Gyorsított meghívásos 

Versenypárbeszéd 

Egyszerűsített eljárás 

 

 

 

 

 

Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos 

Gyorsított tárgyalásos  

Hirdetmény nélküli tárgyalásos  

 

 

 

 

IV. 1.1.2) A közbeszerzési törvény V. fejezete szerinti eljárás esetén  

Nyílt 

Meghívásos 

Egyszerűsített eljárás 

 

 

 

Hirdetmény közzétételével induló/hirdetménnyel 
meghirdetett tárgyalásos 

Hirdetmény nélküli tárgyalásos  

 

 

 

IV. 1.1.3) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, a hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, a hirdetmény 
nélküli egyszerűsített eljárás, illetve a gyorsított eljárás alkalmazásának indoklása (adott esetben): 

                                                                                                

                                                                                                

IV. 1.1.4) A hirdetmény fajtája 

Ajánlati/részvételi felhívás  Időszakos előzetes összesített 
tájékoztató 

 Előminősítési hirdetmény  
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IV.2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK 

IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg) 

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás          

VAGY 

Az összességében legelőnyösebb ajánlat                     

                              a következő részszempontok alapján 

Részszempont 

1.                                

2.                                

3.                                

4.                                

5.                                

Súlyszám 

           

           

           

           

           

Részszempont 

6.                                 

7.                                 

8.                                 

9.                                 

10.                               

Súlyszám 

           

           

           

           

           

IV.2.2) Sor került-e elektronikus árlejtésre?                                                                                             igen    nem  

 

IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK 

IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben) 

                                                                                                

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre?                                  igen    nem  

Igen válasz esetén (válassza a megfelelő rovatot): 

Előzetes összesített tájékoztató                   VAGY                          Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény   

A hirdetmény száma a HL-ben: (év/hó/nap) 

Ajánlati/részvételi felhívás                          VAGY                         Egyszerűsített ajánlati felhívás (DBR)   
A hirdetmény száma a HL-ben: 

Egyéb korábbi közzététel            
A hirdetmény száma a HL-ben: 
 

V. SZAKASZ: AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE 

A SZERZÕDÉS SZÁMA: ���    MEGNEVEZÉSE                                                     

V.1) A SZERZŐDÉSKÖTÉS TERVEZETT IDŐPONTJA:     ����/��/�� (év/hó/nap) 

V.2) A BENYÚJTOTT AJÁNLATOK SZÁMA: ��� 
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V.3) A NYERTES AJÁNLATTEVŐ  NEVE ÉS CÍME 

Hivatalos név: 
 
Postai cím: 
 
Város/Község: 
 

Postai irányítószám: Ország: 

E-mail: 
 

Telefon: 

Internetcím (URL): Fax: 
 

V.4) A SZERZŐDÉS ÉRTÉKÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ (csak számokkal) 

 ÁFA 
nélkül 

ÁFÁ-val    ÁFA (%) 

Az ellenszolgáltatás eredetileg becsült értéke (adott esetben) 

Érték                                                                             Pénznem       

 

 

 

     

 

��,� 

Az ellenszolgáltatás szerződésbeli összege  

Érték                                                                             Pénznem       

a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat            / 

legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat                                         

Pénznem        

 

 

 

 

     

     

 

��,� 

��,� 

Éves vagy havi érték esetén kérjük megadni:          az évek számát ��            VAGY           a hónapok számát �� 

V.5) VALÓSZÍNŰSÍTHETŐ-E ALVÁLLALKOZÓK, ILLETVE HARMADIK SZEMÉLYEK IGÉNYBEVÉTELE A SZERZŐDÉS 
TELJESÍTÉSÉHEZ?                                    igen      nem 

 

Igen válasz esetén jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítése 
értékét vagy arányát (részét) (csak számokkal): 

Érték ÁFA nélkül:                    Pénznem:        Arány (rész): ��,� (%) Nem ismert  

A szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítése értékének/arányának 
megjelölése (ha ismert) 

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

V.6) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték-e meg, aki  többváltozatú ajánlatott tett?               igen      nem  

V.7) Volt-e érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt?   igen      nem  

------------------------------------------ (E szakaszból szükség esetén több példány használható) ------------------- 
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VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK 

VI.1) A SZERZŐDÉS EU-ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY                                       igen      nem 
PROGRAMMAL KAPCSOLATOS-E? 

Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási adatot:  

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

VI.2) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben) 

VI.2.1) Az eredményhirdetés időpontja                                                         

                                                                                           
VI.2.2) Ha az eljárás eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem kerül sor, ennek indoka:                 

                                                                                           

VI.2.3) A nyertes ajánlattevőnek a közbeszerzési törvény 96. §-ának (2) bekezdése szerinti minősítése  

                                                                                           

                                                                                           

VI.2.4) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás 
összege (adott esetben)                                                                         

VI.2.5) Az ajánlattevők neve és címe (ország is), részajánlattétel lehetősége esetén a benyújtott részajánlatok 
száma                                                                                       

                                                                                           

VI.2.6) Az egyszerűsített eljárást megindító hirdetmény közzétételének napja és hivatkozás a hirdetményre 
(adott esetben)                                                                             

                                                                                           

VI.2.7) Az ajánlatkérő tárgyalás nélküli vagy tárgyalásos egyszerűsített eljárást alkalmazott? (adott esetben)  

                                                                                           

                                                                                           

VI.2.8) A hirdetmény nélküli tárgyalásos vagy egyszerűsített eljárás esetén a Közbeszerzési Döntőbizottság 

tájékoztatásának napja                                                                         

VI.3) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA: ����/��/��  (év/hó/nap) 
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3. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez 
 

 KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ 
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 
1024 Budapest, Margit krt. 85.   
Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu 
 

 
ELŐZETES ÖSSZESÍTETT TÁJÉKOZTATÓ 

 
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki 

 
A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________ 

KÉ nyilvántartási szám_________________________________ 

 
 

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 

I. NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) 

Hivatalos név: 
 
Postai cím: 
 
Város/Község: 
 

Postai irányítószám:          Ország: 

Kapcsolattartási pont(ok): 
 
Címzett: 

Telefon: 

E-mail: 
 
 

Fax: 

Internetcím(ek) (adott esetben) 
Az ajánlatkérő általános címe (URL): 
 
A felhasználói oldal címe (URL):  
 
 
 
További információk a következő címen szerezhetők be:  
  Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 

 Ha attól eltérő: töltse ki az A. melléklet I) pontját 

 

I.2) Az ajánlatkérő más ajánlatkérő(k) nevében folytatja le a közbeszerzési eljárást?              igen  nem  
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II.A SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA (ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS) 

II.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ ÁLTAL A SZERZŐDÉSHEZ RENDELT ELNEVEZÉS  

                                                                                                

II.2) A SZERZŐDÉS TÍPUSA ÉS AZ ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS HELYE 

Az építési beruházás teljesítésének fő helye:                                          NUTS-kód:  ����� 

II.3) AZ ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS TÁRGYA ÉS MENNYISÉGE 

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből szükség szerint 
több példány használható)                                                                                                                            igen      nem  

II.4) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)  

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) 

Fő tárgy ��.��.��.��-� ����-�  ����-� 

 
 
 
 
További tárgy(ak) 
 

��.��.��.��-� 

��.��.��.��-� 

��.��.��.��-� 

��.��.��.��-� 

����-�  ����-� 

����-�  ����-� 

����-�  ����-� 

����-�  ����-� 

II.5) A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS TERVEZETT KEZDŐNAPJA ÉS A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA 

A következők tervezett kezdőnapja (ha ismert) 

         A közbeszerzési eljárás kezdete    ����/��/�� (év/hó/nap)  

Az időtartam hónap(ok)ban:  ��  vagy  nap(ok)ban:  ����  (a szerződés megkötésétől számítva) 

VAGY   A következők tervezett kezdőnapja (ha ismert) 

        az építési beruházás kezdete                        ����/��/��  (év/hó/nap) 

        az építési beruházás befejezése                   ����/��/��  (év/hó/nap) 

II.6) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)  
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II.B SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA (ÁRUBESZERZÉS VAGY SZOLGÁLTATÁS) 

II.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ ÁLTAL A SZERZŐDÉSHEZ RENDELT ELNEVEZÉS 

                                                                                                

II.2) A SZERZŐDÉS TÍPUSA ÉS A TELJESÍTÉS HELYE  
(Csak azt a kategóriát válassza – árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy a 
közbeszerzés(ek) tárgyának) 

Árubeszerzés                          Szolgáltatás               Szolgáltatási kategória száma           ��  
                                                                                   (az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)

A teljesítés fő helye:                                     NUTS-kód   ����� 

II.3) AZ ÁRUK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK TÁRGYA ÉS MENNYISÉGE VAGY ÉRTÉKE (szolgáltatások esetén az egyes 
szolgáltatási kategóriában) 

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                 

Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B mellékletből szükség szerint 
több példány használható)             .                                                                                                             igen      nem  

II.4) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV) 

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) 

Fő tárgy  ��.��.��.��-� ����-�  ����-� 

 
 
 
 
További tárgy(ak) 
 

��.��.��.��-� 

��.��.��.��-� 

��.��.��.��-� 

��.��.��.��-� 

����-�  ����-� 

����-�  ����-� 

����-�  ����-� 

����-�  ����-� 

II.5) A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS TERVEZETT KEZDŐNAPJA (ha ismert)             ����/��/�� (év/hó/nap) 

II.6) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)  

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

 
----------------------------- (E szakaszból szükség esetén több példány is felhasználható) ----------------------------- 

- ügyelni kell a II.2 pontban árubeszerzés és a szolgáltatás különválasztására - 
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III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS MŰSZAKI INFORMÁCIÓK  

III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK  

III.1) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre (ha ismert; 
csak az építési beruházásra irányuló szerződések esetében kell megadni): 

                                                                                                

III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK 

III.2.1) Fenntartott szerződések     

A szerződés védett műhelyek számára fenntartott?                                                                                        igen    nem 

 

VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK  

VI.1) A SZERZŐDÉS EU ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL KAPCSOLATOS ? 

igen      nem  
 

Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási alapot:  

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

VI.2) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)                                                                                 

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

VI.3) AZ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOZÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

A következő hatóságoktól szerezhető információ   

az adózással kapcsolatos jogszabályokról:                                                                   

az akadálymentesítéssel kapcsolatos jogszabályokról:                                                        

a környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabályokról:                                                        

a munkavédelemmel és munkafeltételekkel kapcsolatos jogszabályokról:                                     

Ha további részleteket szeretne megadni azokról a szervezetekről (hatóságokról), amelyektől megfelelő tájékoztatás 
kapható az adózásról, az akadálymentesítésről, a környezetvédelemről, munkavédelemről és munkafeltételekről, 
töltse ki az A. melléklet II–IV) pontját (adott esetben) 

VI.4) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK IDŐPONTJA:  ����/��/��  (év/hó/nap) 
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A. MELLÉKLET 
TOVÁBBI CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK 

 

 
I) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZŐ CÍMEKEN ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOKON SZEREZHETŐK BE: 

Hivatalos név: 
 
Postai cím: 
 
Város/Község: 
 

Postai 
irányítószám:      

Ország: 

Kapcsolattartási pont(ok):  
 
Címzett:  

Telefon:       
 
 

E-mail:       
 

Fax:       

Internetcím (URL): 
 
 
 
II) A MEGFELELŐ KORMÁNYZATI SZERVEZET (HATÓSÁG) CÍME, KAPCSOLATTARTÁSI PONTJAI ÉS HONLAPJA, 
AHONNAN ADÓZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ SZEREZHETŐ BE 

Hivatalos név: 
 
Postai cím: 
 
Város/Község: 
 

Postai 
irányítószám:      

Ország: 

Kapcsolattartási pont(ok):  
 
Címzett:  

Telefon:       
 
 

E-mail:       
 

Fax:       

Internetcím (URL): 
 
 
 
III) A MEGFELELŐ KORMÁNYZATI SZERVEZET (HATÓSÁG) CÍME, KAPCSOLATTARTÁSI PONTJAI ÉS HONLAPJA, 
AHONNAN AKADÁLYMENTESÍTÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ SZEREZHETŐ BE  

Hivatalos név: 
 
Postai cím: 
 
Város/Község: 
 

Postai 
irányítószám:      

Ország: 

Kapcsolattartási pont(ok):  
 
Címzett:  

Telefon:       
 
 

E-mail:       
 

Fax:       

Internetcím (URL): 
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IV) A MEGFELELŐ KORMÁNYZATI SZERVEZET (HATÓSÁG) CÍME, KAPCSOLATTARTÁSI PONTJAI ÉS HONLAPJA, 
AHONNAN KÖRNYEZETVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ SZEREZHETŐ BE  

Hivatalos név: 
 
Postai cím: 
 
Város/Község: 
 

Postai 
irányítószám:      

Ország: 

Kapcsolattartási pont(ok):  
 
Címzett:  

Telefon:       
 
 

E-mail:       
 

Fax:       

Internetcím (URL): 
 
 
 
V) A MEGFELELŐ KORMÁNYZATI SZERVEZET (HATÓSÁG) CÍME, KAPCSOLATTARTÁSI PONTJAI ÉS HONLAPJA, 
AHONNAN MUNKAVÉDELEMMEL ÉS MUNKAFELTÉTELEKKEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ SZEREZHETŐ BE  

Hivatalos név: 
 
Postai cím: 
 
Város/Község: 
 

Postai 
irányítószám:      

Ország 

Kapcsolattartási pont(ok):  
 
Címzett:  

Telefon:       
 
 

E-mail:       
 

Fax:       

Internetcím (URL): 
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B. MELLÉKLET 
A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

A RÉSZ SZÁMA  ���        
MEGHATÁROZÁS                                                             

1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA 

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)  

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) 

Fő tárgy  ��.��.��.��-� ����-�  ����-� 

 
 
 
 
További tárgy(ak) 
 

��.��.��.��-� 

��.��.��.��-� 

��.��.��.��-� 

��.��.��.��-� 

����-�  ����-� 

����-�  ����-� 

����-�  ����-� 

����-�  ����-� 

3) MENNYISÉG VAGY ÉRTÉK 

                                                                                                

                                                                                                

4) A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS KEZDETÉRE ÉS/VAGY A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMÁRA VONATKOZÓ KÜLÖNBÖZŐ 
IDŐPONTOK FELTÜNTETÉSE  
(adott esetben) 
A következők tervezett kezdőnapja (ha ismert) 

       a közbeszerzési eljárás kezdete               ����/��/�� (év/hó/nap) 

Az időtartam hónap(ok)ban:  ��    vagy    nap(ok)ban:  ����  (a szerződés megkötésétől számítva) 

VAGY   A következők tervezett kezdőnapja (ha ismert) 

       a teljesítés kezdőnapja                                  ����/��/�� (év/hó/nap) 

       a befejezés dátuma                                         ����/��/�� (év/hó/nap) 

5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL 

                                                                                                

                                                                                                

--------------------- (E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használandó) ---------------------------- 
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4. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez 
 

 KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ 
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 
1024 Budapest, Margit krt. 85.   
Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu 
 

HIRDETMÉNY A FELHASZNÁLÓI OLDALON  

Ez a hirdetmény a következők valamelyikének közzétételére vonatkozik:  

Előzetes összesített tájékoztató (a Kbt. VI. fejezete szerint)  

Időszakos előzetes tájékoztató – nem eljárás meghirdetése (a Kbt. VII. fejezete szerint – 
„Egyes ágazatokban”)                                                        

   
 

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki 
 
A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________ 

KÉ nyilvántartási szám_________________________________ 
 

 

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) 

Hivatalos név: 
 
Postai cím: 
 
Város/Község: 
 

Postai irányítószám:             Ország: 

Kapcsolattartási pont(ok): 
 
Címzett: 

Telefon: 

E-mail: 
 

Fax: 

Internetcím(ek) (adott esetben) 
Az ajánlatkérő általános címe (URL): 
 
A felhasználói oldal internetcíme (URL): 

 

I.2.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja le a közbeszerzési eljárást?                 igen     nem  
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II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

II.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ ÁLTAL A SZERZŐDÉSHEZ RENDELT ELNEVEZÉS  

                                                                                                

II.2) A SZERZŐDÉS TÍPUSA           Építési beruházás                           Árubeszerzés                      Szolgáltatás   

II.3) A SZERZŐDÉS VAGY KÖZBESZERZÉS(EK) MEGHATÁROZÁSA 

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

II.4) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV) 

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) 

Fő tárgy  ��.��.��.��-� ����-�  ����-� 

 
 
 
 
További tárgy(ak) 
 

��.��.��.��-� 

��.��.��.��-� 

��.��.��.��-� 

��.��.��.��-� 

����-�  ����-� 

����-�  ����-� 

����-�  ����-� 

����-�  ����-� 

--------------------------------- (Ebből a szakaszból szükség szerint több példány használható) -------------------------- 

 

VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK 

VI.1) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA: ����/��/��  (év/hónap/nap) 
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5. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez 
 
  
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ 
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 
1024 Budapest, Margit krt. 85.   
Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu 

AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS 

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki 
 
A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________ 

KÉ nyilvántartási szám_________________________________ 

 

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) 

Hivatalos név: 
 
Postai cím: 
 
Város/Község: 
 

Postai 
irányítószám:           

Ország: 

Kapcsolattartási pont(ok): 
 
Címzett:  

Telefon: 

E-mail: 
 

Fax: 

Internetcím(ek) (adott esetben) 
Az ajánlatkérő általános címe (URL): 
 
A felhasználói oldal címe (URL):  
 
 
 
További információk a következő címen szerezhetők be:  
  Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 

 Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet 
A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) 
a következő címen szerezhetők be:  
  Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 

 Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: 
  Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 

 Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 
 

I.2) Az ajánlatkérő más ajánlatkérő(k) nevében folytatja le a közbeszerzési eljárást?              igen  nem  
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II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

II.1) MEGHATÁROZÁS 

II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés 

                                                                                                

II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye 
(Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a szerződés 
vagy a közbeszerzés(ei)  tárgyának) 

a) Építési beruházás                         b) Árubeszerzés                             c) Szolgáltatás                             

Kivitelezés 

Tervezés és kivitelezés 

Kivitelezés, bármilyen 
eszközzel, módon, az 
ajánlatkérő által meghatározott 
követelményeknek 
megfelelően 

 

 

 

 

Szolgáltatási kategória            �� 
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat 
lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)  
 
 
 

Építési koncesszió  

Adásvétel 

Lízing 

Bérlet 

Részletvétel 

Ezek kombinációja/Egyéb 

 

 

 

 

 

Szolgáltatási koncesszió            

A teljesítés helye 

                               

                               

NUTS-kód                  ����� 

A teljesítés helye  

                               

                               

NUTS-kód                 ����� 

A teljesítés  helye  

                               

                               

NUTS-kód                  �����  
II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul 

Közbeszerzés megvalósítása                                                      Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása   

Keretmegállapodás megkötése                        

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben) 

Keretmegállapodás több ajánlattevővel                               

A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek létszáma ��� 

VAGY, adott esetben, maximális létszáma ��� 

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel          

A keretmegállapodás időtartama:  

Időtartam év(ek)ben: ��  VAGY  hónap(ok)ban: ��� 
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A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes időtartama alatt (csak számokkal):  

                                                                                                

A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (amennyire lehetséges):  

                                                                                                

II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya 

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)  

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) 

Fő tárgy ��.��.��.��-� ����-�  ����-� 

 
 
 
 
További tárgy(ak) 
 

��.��.��.��-� 

��.��.��.��-� 

��.��.��.��-� 

��.��.��.��-� 

����-�  ����-� 

����-�  ����-� 

����-�  ����-� 

����-�  ����-� 

II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből szükség 
szerint több példány használható)                                                                                                                igen      nem  

Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):  

egy részre                                     egy vagy több részre                      valamennyi részre                                 

II.1.8) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)?                                                                    igen      nem  

II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR  

II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt és opciót beleértve, adott esetben): 
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II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben)                                                                                                    igen      nem  

Igen válasz esetén a vételi jog leírása:                                                          

                                                                                                

                                                                                                

Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje:   

hónap(ok)ban: ��    vagy    napokban: ����   (a szerződés megkötésétől számítva) 

Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen):   ���  vagy:    ���  és  ���  között   

Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő jellegű szerződések esetében kérjük 
feltüntetni a további szerződések tervezett idejét:    

hónapokban: ��     vagy    napokban: ����  (a szerződés megkötésétől számítva) 

 

II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE 

Az időtartam hónap(ok)ban:   ��  vagy  napokban: ���� (a szerződés megkötésétől számítva)  

VAGY:  kezdés           ����/  ��/��     (év/hó/nap)    

             befejezés       ����/��/��      (év/hó/nap)  

 

III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK  
III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK  

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben) 

                                                                                                

                                                                                                

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre  

                                                                                                

                                                                                                

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben) 
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III.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek?  (adott esetben)              igen    nem 
Ha igen, a különleges feltételek meghatározása  

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK 

III.2.1) Az ajánlattevő/a részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a 
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is  

Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság  

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a 
megkövetelt igazolási mód: 

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)  
(adott esetben):  

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság  

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a 
megkövetelt igazolási mód: 

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)  
(adott esetben): 
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III.2.4) Fenntartott szerződések   

A szerződés védett műhelyek számára fenntartott?                                                                               igen    nem    

 
III. 3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES 
FELTÉTELEK 
 

III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos  foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?    igen    nem  

Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:  

                                                                                           

                                                                                           

III.3.2) A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét 
és képzettségét?                                                                                                                                    igen    nem   

 

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS 

IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA 

IV.1.1) Az eljárás fajtája  

Nyílt    

Meghívásos   

Gyorsított meghívásos  A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:  

                                                             

Tárgyalásos                                      Megtörtént-e már a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése?            
igen    nem  

Igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a 
VI.3., További információk rovatban kell megadni  
A tárgyalásos eljárás jogcímének megjelölése:  

                                                             

Gyorsított tárgyalásos                    A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: 

                                                             

Versenypárbeszéd                            
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IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma  
(meghívásos és tárgyalásos eljárás, illetve keretmegállapodás esetén) 

Létszám    ���   

VAGY: minimum  ��� és, adott esetben, maximum ���  

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:  

                                                                                           

                                                                                           

IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos 
eljárás, versenypárbeszéd) (adott esetben) 
Igénybe veszik-e a többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, 
illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát?                                                                            igen             nem  

 

IV. 2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK  

IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg) 

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás                                                                               

VAGY 

Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint                                                      

           az alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással kell megadni) 

Részszempont 

1.                                

2.                                

3.                                

4.                                

5.                                

Súlyszám 

           

           

           

           

           

Részszempont 

6.                                 

7.                                 

8.                                 

9.                                 

10.                               

Súlyszám 

           

           

           

           

           

IV.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e?                                                                             igen     nem  

Ha igen,  további információk az elektronikus árlejtésről (ha szükséges) 
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IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK 

IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben) 

                                                                                           

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e?               igen      nem  

Igen válasz esetén 

Előzetes összesített tájékoztató                            Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény        

A hirdetmény száma a KÉ-ben: (év/hó/nap) 

Ajánlati/részvételi felhívás                          VAGY                  Egyszerűsített ajánlattételi felhívás (DBR)   
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 

Egyéb korábbi közzététel                
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 

 
IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok (a DBR kivételével) vagy ismertetők (versenypárbeszéd esetében) 
beszerzésének feltételei 

A dokumentáció beszerzésének határideje  

Dátum:  ����/��/��  (év/hó/nap )                                                                      Időpont:            

Kell-e fizetni a dokumentációért?                                                                                                    igen      nem  

Igen válasz esetén, Ár (számokkal):                    Pénznem:        

A fizetés feltételei és módja:                                                                   

                                                                                            

IV.3.4) Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő  

Dátum:  ����/��/��   (év/hó/nap)                                                                      Időpont:            

IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha ismert)  
(meghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén) 

Dátum:  ����/��/��   (év/hó/nap ) 

IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók  

   ES     CS     DA    DE     ET    EL    EN    FR    IT     LV   LT     HU   MT   NL   PL   PT   SK   SL    FI    SV    

                                                                                                

Egyéb:                                                                                        

IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (nyílt eljárás esetén; kivéve a közbeszerzési törvény 254. §-a 
szerinti tárgyalás kezdeményezése esetében) 

 ����/ ��/��-ig   (év /hó/nap ) 

VAGY hónap(ok)ban:  ��� vagy napokban: ��� (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) 
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IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei  

Dátum:     ����/��/��   (év/hó/nap)                                                                     Időpont:            

Helyszín:                                                                                       

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek  

                                                                                           

                                                                                           

 

VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK  

VI.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ  JELLEGŰ-E? (adott esetben)                                       igen      nem  

Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 
                                              

VI.2) A SZERZŐDÉS EU ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL KAPCSOLATOS? 
                 igen      nem  

Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási alapot:  

                                                                                           

                                                                                           

                                                                                           

VI.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben) 
VI. 3.1) A hiánypótlás lehetősége vagy annak kizárása                                          
A hiánypótlás biztosítása esetén a hiánypótlás köre                                          
                                                                                      
                                                                                      
VI.3.2) Nyílt eljárás esetén az eredményhirdetés időpontja                                    
                                                                                      
VI.3.3) Nyílt eljárás esetén a szerződéskötés tervezett időpontja                                
                                                                                      
VI.3.4) Két szakaszból álló eljárások esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei  

Dátum:     ����/��/��   (év/hó/nap)                                                         Időpont:            

Helyszín:                                                                        

A részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek  
                                                                                      
                                                                                      
VI.3.5) Két szakaszból álló eljárások esetén a részvételi szakasz eredményhirdetési időpontja       
                                                                                      
                                                                                      

VI.3.6) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első 
tárgyalás időpontja (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli)                                     
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VI.3.7.1) A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele?       
                                                                                                                                              igen      nem  
VI.3.7.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk            
                                                                                      
                                                                                      

VI.3.8.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az 
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső 
határa:                                                                                  
                                                                                      
                                                                                      
VI.3.8.2) A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja aVI.3.8.1) szerinti 
ponthatárok közötti pontszámot                                                         
                                                                                      
                                                                                      
VI.3.9) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők 
hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest 
szigorúbb(ak)-e?                                                                                                              igen      nem  
VI.3.10) Meg kell jelölni az ajánlatban  
a) az ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó 
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat?                                                        igen       nem  
b) a közbeszerzésnek azt a részét, amellyel összefüggésben az ajánlattevő harmadik személlyel 
szerződést fog kötni, e szervezet (személy) meghatározása nélkül?                           igen       nem  
VI.3.11) Egyéb információk:                                                              
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      

 
 

VI.4) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:   ����/��/�� (év/hó/nap) 
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A. MELLÉKLET 
TOVÁBBI CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK 

I) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZŐ CÍMEKEN ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOKON SZEREZHETŐK BE 

Hivatalos név: 
 
Postai cím: 
 
Város/Község: 
 

Postai 
irányítószám:      

Ország: 

Kapcsolattartási pont(ok):  
 
Címzett:  

Telefon:       
 
 

E-mail:       
 

Fax:       

Internetcím (URL): 
 
 
 
II) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHONNAN A DOKUMENTÁCIÓ ÉS A KIEGÉSZÍTŐ IRATOK 
(A VERSENYPÁRBESZÉDRE ÉS A DINAMIKUS BESZERZÉSI RENDSZERRE VONATKOZÓK IS) BESZEREZHETŐK  

Hivatalos név: 
 
Postai cím: 
 
Város/Község: 
 

Postai 
irányítószám:      

Ország: 

Kapcsolattartási pont(ok):  
 
Címzett:  

Telefon:       
 
 

E-mail:       
 

Fax:       

Internetcím (URL): 
 
 
 
III) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHOVÁ AZ AJÁNLATOKAT/RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉSEKET KELL 
BENYÚJTANI 

Hivatalos név: 
 
Postai cím: 
 
Város/Község: 
 

Postai 
irányítószám:      

Ország: 

Kapcsolattartási pont(ok):  
 
Címzett:  

Telefon:       
 
 

E-mail:       
 

Fax:       

Internetcím (URL): 
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B. MELLÉKLET 
A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

 

A RÉSZ SZÁMA  ���              MEGHATÁROZÁS 

                                                             

1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA  

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)  

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) 

Fő tárgy ��.��.��.��-� ����-�  ����-� 

 
 
 
 
További tárgyak 
 

��.��.��.��-� 

��.��.��.��-� 

��.��.��.��-� 

��.��.��.��-� 

����-�  ����-� 

����-�  ����-� 

����-�  ����-� 

����-�  ����-� 

3) MENNYISÉG VAGY ÉRTÉK 

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE (adott esetben) 
Az időtartam hónap(ok)ban:   ��   vagy napokban:   ����  (a szerződés megkötésétől számítva)   

VAGY       Kezdés         ����/��/��     (év/hó/nap)  

                 Befejezés     ���� /��/��    (év/hó/nap)  

5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL 

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

 

----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használandó) ---------------------- 
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6. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez 
 

 KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ 
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 
1024 Budapest, Margit krt. 85.   
Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu 
 

DINAMIKUS BESZERZÉSI RENDSZERBEN 
HASZNÁLT EGYSZERŰSÍTETT 

AJÁNLATI FELHÍVÁS  

E hirdetmény tekintetében a Kbt. következő fejezete az irányadó:  

VI. FEJEZET    

VII. FEJEZET   
 
 

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki 
 
A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________ 

KÉ nyilvántartási szám_________________________________ 
 

 

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) 

Hivatalos név: 
 
Postai cím: 
 
Város/Község: 
 

Postai 
irányítószám:           

Ország: 

Kapcsolattartási pont(ok): 
 
Címzett: 

Telefon: 

E-mail: 
 

Fax: 

Internetcím(ek) (adott esetben) 
Az ajánlatkérő általános címe (URL): 
 
Az az internetcím, ahonnan a szerződéssel kapcsolatos dokumentumok és/vagy egyéb dokumentumok 
letölthetők (URL): 

 

I.2) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást?                         igen    nem  
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II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

II.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ ÁLTAL A SZERZŐDÉSHEZ RENDELT ELNEVEZÉS 

                                                                                               

II.2) A SZERZŐDÉS TÍPUSA            Építési beruházás                         Árubeszerzés                       Szolgáltatás   

II.3) A SZERZŐDÉS MEGHATÁROZÁSA/TÁRGYA 

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                               

II.4) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)  

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) 

Fő tárgy  ��.��.��.��-� ����-�  ����-� 

 
 
 
 
További tárgy(ak) 
 

��.��.��.��-� 

��.��.��.��-� 

��.��.��.��-� 

��.��.��.��-� 

����-�  ����-� 

����-�  ����-� 

����-�  ����-� 

����-�  ����-� 

II.5) A  SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ÉRTÉK 

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                               

 

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS 

IV.1) ELJÁRÁS FAJTÁJA 

Nyílt                                                     

 
IV.2) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK 

IV.2.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben) 

                                                                                                



 
 
 
 
2006/3. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 309 

 

 
IV.2.2) Olyan korábbi hirdetmény (ajánlati felhívás), amely több információt nyújt a dinamikus beszerzési 
rendszerről  

Hirdetmény száma a KÉ-ben:  

IV.2.3) Az adott szerződésre vonatkozó előzetes ajánlatok benyújtásának határideje 

Dátum:  ����/��/��   (év/hónap/nap)                                                                         Időpont:            

IV.2.4) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok benyújthatók 

    ES    CS     DA    DE    ET    EL    EN    FR     IT     LV    LT    HU    MT   NL    PL    PT     SK     SL    FI     SV    

                                                                                                       

Egyéb:                                                                                            

 

VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK  

VI.1) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben) 

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

VI.2) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA: ����/��/�� (év/hónap/nap) 
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7. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez 
 

 KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ 
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 
1024 Budapest, Margit krt. 85.   
Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu 
 

TÁJÉKOZTATÓ  
A RÉSZVÉTELI SZAKASZ 

EREDMÉNYÉRŐL  
 

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki 
 
A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________ 

KÉ nyilvántartási szám_________________________________ 

 
 

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) 

Hivatalos név: 
 
Postai cím: 
 
Város/Község: 
 

Postai 
irányítószám: 

Ország: 

Kapcsolattartási pont(ok): 
 
Címzett:  

Telefon: 

E-mail: 
 

Fax: 

Internetcím(ek) (adott esetben) 
Az ajánlatkérő általános címe (URL): 
 
A felhasználói oldal címe (URL):  
 

 

I.2) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA 

Központi szintű      Közjogi szervezet                         

Regionális/helyi szintű     Egyéb                                             

 
 

I. 3) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást?             igen  nem  
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II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

II.1) MEGHATÁROZÁS 

II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés  

                                                                                                

II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye 
(Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik a leginkább megfelel a 
szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának) 

a) Építési beruházás                         b) Árubeszerzés                             c) Szolgáltatás                                  

Szolgáltatási kategória száma   ��Kivitelezés 

Tervezés és kivitelezés 

Kivitelezés, bármilyen 
eszközzel, módon, az ajánlatkérő 
által meghatározott 
követelményeknek megfelelően 

 

 

 
 

(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat 
lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében) 
 

Építési koncesszió  

Adásvétel 

Lízing 

Bérlet 

Részletvétel 

Ezek kombinációja/Egyéb 

 

 

 

 

 

Szolgáltatási koncesszió                    

A teljesítés helye 

                               

                               

NUTS-kód                  ����� 

A teljesítés helye 

                               

                               

NUTS-kód                 ����� 

A teljesítés helye 

                               

                               

NUTS-kód                  ����� 

II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul (adott esetben) 

Keretmegállapodás megkötése                          Dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződések  

II.1.4) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége 

                                                                                                

                                                                                                

II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)  

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) 

Fő tárgy ��.��.��.��-� ����-�  ����-� 

 
 
 
 
További tárgy(ak) 
 

��.��.��.��-� 

��.��.��.��-� 

��.��.��.��-� 

��.��.��.��-� 

����-�  ����-� 

����-�  ����-� 

����-�  ����-� 

����-�  ����-� 
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IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS  

IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA  

IV.1.1) Az eljárás fajtája 

IV. 1.1.1) A közbeszerzési törvény VI. fejezete szerinti eljárás esetén 

Meghívásos 

Gyorsított meghívásos 

Versenypárbeszéd 

 

 

 

Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos 

Gyorsított tárgyalásos  

 

 

IV. 1.1.2) A közbeszerzési törvény VII. fejezete szerinti eljárás esetén  

Meghívásos  Hirdetmény közzétételével induló/hirdetménnyel 
meghirdetett tárgyalásos 

 

IV. 1.1.3) A hirdetmény fajtája 

Részvételi felhívás  Időszakos előzetes tájékoztató  Előminősítési hirdetmény  

 

IV.2) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK 

Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben) 

                                                                                                

 

V. SZAKASZ: A RÉSZVÉTELI SZAKASZ EREDMÉNYE 

V.1) A RÉSZVÉTELI SZAKASZ EREDMÉNYE 

V.2) A BENYÚJTOTT RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉSEK SZÁMA: ��� 

V.3) Az alkalmas, egyben érvényes részvételi jelentkezést benyújtó jelentkezők neve és címe, minősítésük indoka 
(adott esetben rangsorolva)                                                                             

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

V.4) Az alkalmatlannak minősített jelentkezők, illetve egyéb okból érvénytelen részvételi jelentkezést benyújtó 
jelentkezők neve és címe, minősítésük, illetve az érvénytelenség indoka 
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V.5) Az ajánlattételre felhívni kívánt jelentkezők neve és címe 

                                                                                                

                                                                                                
V.6) Az V.5) pont szerinti jelentkezők esetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben 
igénybe venni kívánt alvállalkozók megnevezése (adott esetben) 

V.7)A meghatározott létszám, illetve keretszám, a rangsorolás módjának feltüntetése (adott esetben) 

                                                                                                

                                                                                                

------------------------------------------ (E szakaszból szükség esetén több példány használható) ------------------- 

 

VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK 

VI.1) A SZERZŐDÉS EU-ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY                                       igen      nem 
PROGRAMMAL KAPCSOLATOS-E? 

Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási adatot:  

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

VI.2) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben) 

1) Az eredményhirdetés dátuma 

                                                                                           

                                                                                           

2) A részvételi felhívás meghirdetése a Közbeszerzési Értesítőben 

                                                                            

                                                                            
3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének tervezett időpontja (adott esetben) 

                                                                                           

                                                                                           

4) Ha a részvételi szakasz eredménytelen, ennek indoka 

                                                                                           

                                                                                           
                                                                                      
5) Egyéb információk 

                                                                                           

                                                                                           
 

VI.3) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA: ����/��/��  (év/hó/nap) 
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8. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez 
 

 KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ 
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 
1024 Budapest, Margit krt. 85.   
Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu 
 

 
TÁJÉKOZTATÓ  

AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL  
 

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki 
 
A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________ 

KÉ nyilvántartási szám_________________________________ 

 
 
 

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) 

Hivatalos név: 
 
Postai cím: 
 
Város/Község: 
 

Postai 
irányítószám: 

Ország: 

Kapcsolattartási pont(ok): 
 
Címzett:  

Telefon: 

E-mail: 
 

Fax: 

Internetcím(ek) (adott esetben) 
Az ajánlatkérő általános címe (URL): 
 
A felhasználói oldal címe (URL):  
 

 

I.2.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA 

Központi szintű      Közjogi szervezet                         

Regionális/helyi szintű     Egyéb                                             

 
I. 3) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást?             igen  nem  
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II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA 
II.1) MEGHATÁROZÁS 

II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés  

                                                                                                

II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye 
(Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik a leginkább megfelel a 
szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának) 

a) Építési beruházás                     b) Árubeszerzés                             c) Szolgáltatás                                  

Szolgáltatási kategória száma   ��Kivitelezés 

Tervezés és kivitelezés 

Kivitelezés, bármilyen 
eszközzel, módon, az 
ajánlatkérő által meghatározott 
követelményeknek 
megfelelően 

 

 

 
 

(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat 
lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében) 
 

Építési koncesszió  

Adásvétel 

Lízing 

Bérlet 

Részletvétel 

Ezek kombinációja/Egyéb 

 

 

 

 

 

Szolgáltatási koncesszió                    

A teljesítés helye 

                               

                               

NUTS-kód                  ����� 

A teljesítés helye 

                               

                               

NUTS-kód                 ����� 

A teljesítés helye 

                               

                               

NUTS-kód                  ����� 

II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikével kapcsolatos (adott esetben) 

Keretmegállapodás megkötése                                             Keretmegállapodáson alapuló szerződés megkötése      

Dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződések  

II.1.4) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége 

                                                                                                

                                                                                                

II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)  

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) 

Fő tárgy ��.��.��.��-� ����-�  ����-� 

 
 
 
 
További 
tárgy(ak) 
 

��.��.��.��-� 

��.��.��.��-� 

��.��.��.��-� 

��.��.��.��-� 

����-�  ����-� 

����-�  ����-� 

����-�  ����-� 

����-�  ����-� 
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II.2) A SZERZŐDÉS(EK) ÉRTÉKE 

II.2.1) A szerződés(ek) értéke 
(Csak a végleges összértéket kérjük megadni, az összes szerződést, részt és opciót 
beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban az V. Az 
eljárás eredménye megnevezésű szakaszt kérjük kitölteni) 

ÁFA 
nélkül 

ÁFÁ-val  ÁFA (%) 

Érték                                                                               Pénznem                  ��,� 

III.2.2) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása 

                                                                                                  

                                                                                             
III.2.3) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása 

                                                                                                  

                                                                                             
 

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS  

IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA  

IV.1.1) Az eljárás fajtája 

IV. 1.1.1) A közbeszerzési törvény VI. fejezete szerinti eljárás esetén 

Nyílt 
Meghívásos 

Gyorsított meghívásos 

Versenypárbeszéd 

Egyszerűsített eljárás 

 
 
 
 
 

Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos 
Gyorsított tárgyalásos  
Hirdetmény nélküli tárgyalásos  
 

 
 
 

IV. 1.1.2) A közbeszerzési törvény VII. fejezete szerinti eljárás esetén  

Nyílt 

Meghívásos 

Egyszerűsített eljárás 

 

 

 

Hirdetmény közzétételével induló/hirdetménnyel 
meghirdetett tárgyalásos 

Hirdetmény nélküli tárgyalásos  

 

 

 

IV. 1.1.3) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, a hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, a hirdetmény 
nélküli egyszerűsített eljárás, illetve a gyorsított eljárás alkalmazásának indoklása (adott esetben): 

                                                                                                

                                                                                                

IV. 1.1.4) A hirdetmény fajtája 

Ajánlati/részvételi felhívás  Időszakos előzetes összesített 
tájékoztató 

 Előminősítési hirdetmény  
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IV.2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK 

IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg) 

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás          

VAGY 

Az összességében legelőnyösebb ajánlat                    a következő részszempontok alapján 

Részszempont 

1.                                

2.                                

3.                                

4.                                

5.                                

Súlyszám 

           

           

           

           

           

Részszempont 

6.                                 

7.                                 

8.                                 

9.                                 

10.                               

Súlyszám 

           

           

           

           

           

IV.2.2) Sor került-e elektronikus árlejtésre?                                                                                             igen    nem  

 

IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK 

IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben) 

                                                                                                

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre?                                  igen    nem  

Igen válasz esetén (válassza a megfelelő rovatot): 

Előzetes összesített tájékoztató                   VAGY                          Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény   

A hirdetmény száma a KÉ-ben: (év/hó/nap) 

Ajánlati/részvételi felhívás                          VAGY                         Egyszerűsített ajánlati felhívás (DBR)   
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 

Egyéb korábbi közzététel            
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 
 

V. SZAKASZ: AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE 

A SZERZÕDÉS SZÁMA: ���    MEGNEVEZÉSE                                                     

V.1) A SZERZŐDÉSKÖTÉS DÁTUMA:     ����/��/�� (év/hó/nap) 

V.2) A BENYÚJTOTT AJÁNLATOK SZÁMA: ��� 

V.3) A NYERTES AJÁNLATTEVŐ  NEVE ÉS CÍME 

Hivatalos név: 
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Postai cím: 
 
Város/Község: 
 

Postai irányítószám: Ország: 

E-mail: 
 

Telefon: 

Internetcím (URL): Fax: 
 

V.4) A SZERZŐDÉS ÉRTÉKÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ (csak számokkal) 

 ÁFA 
nélkül 

ÁFÁ-val    ÁFA (%) 

Az ellenszolgáltatás eredetileg becsült értéke (adott esetben) 

Érték                                                                             Pénznem       

 

 

 

     

 

��,� 

Az ellenszolgáltatás szerződésbeli összege  

Érték                                                                             Pénznem       

a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat            / 
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat                                         
Pénznem        

 

 

 

 

     

     

 

��,� 

��,� 

Éves vagy havi érték esetén kérjük megadni:          az évek számát ��            VAGY           a hónapok számát �� 

V.5) VALÓSZÍNŰSÍTHETŐ –E ALVÁLLALKOZÓK, ILLETVE HARMADIK SZEMÉLYEK IGÉNYBEVÉTELE A SZERZŐDÉS 
TELJESÍTÉSÉHEZ?                                    igen      nem 

 

Igen válasz esetén jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítése 
értékét vagy arányát (részét) (csak számokkal): 

Érték ÁFA nélkül:                    Pénznem:        Arány (rész): ��,� (%) Nem ismert  

A szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítése értékének/arányának 
megjelölése (ha ismert) 

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

V.6) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték-e meg, aki többváltozatú ajánlatott tett?               igen      nem  

V.7) Volt-e érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt?   igen      nem  

------------------------------------------ (E szakaszból szükség esetén több példány használható) ------------------- 
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VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK 

VI.1) A SZERZŐDÉS EU-ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY                                       igen      nem 
PROGRAMMAL KAPCSOLATOS-E? 

Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási adatot:  

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

VI.2) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben) 

VI.2.1) Az eredményhirdetés időpontja (adott esetben) 

                                                                            

                                                                            
VI.2.2) Ha az eljárás eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem kerül sor, ennek indoka 

                                                                            

                                                                            
VI.2.3) A nyertes ajánlattevőnek a közbeszerzési törvény 96. §-ának (2) bekezdése szerinti minősítése  

                                                                            

                                                                            
VI.2.4) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás 
összege (adott esetben)                                                                        

                                                                                           

VI.2.5) Az ajánlattevők neve és címe (ország is), részajánlattétel lehetősége esetén a benyújtott részajánlatok 
száma                                                                                       

                                                                                           

                                                                                           

VI.2.6) Az egyszerűsített eljárást megindító hirdetmény közzétételének napja és hivatkozás a hirdetményre 
(adott esetben)                                                                             

                                                                                           

VI.2.7) Az ajánlatkérő tárgyalás nélküli vagy tárgyalásos egyszerűsített eljárást alkalmazott? (adott esetben)  

                                                                            

                                                                            
VI.2.8) A hirdetmény nélküli tárgyalásos vagy egyszerűsített eljárás esetén a Közbeszerzési Döntőbizottság 

tájékoztatásának napja                                                                        

                                                                                           

                                                                                      

VI.3) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA: ����/��/��  (év/hó/nap) 
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9. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez 
 

 KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ 
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 
1024 Budapest, Margit krt. 85.   
Fax: 06 1 336 7751 
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu 
 

 

IDŐSZAKOS ELŐZETES TÁJÉKOZTATÓ – EGYES ÁGAZATOKBAN 

A hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul?      igen   nem  

A hirdetmény célja az ajánlattételi határidő/részvételi határidő lerövidítése       igen   nem  

Igen válasz esetén kérjük az I. mellékletet is kitölteni  
(Olyan időszakos előzetes tájékoztatóra vonatkozó információk,  

amely eljárás meghirdetésére irányul, 
 vagy amelynek célja az ajánlattételi határidő lerövidítése) 

 
 

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki 
 
A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________ 

KÉ nyilvántartási szám_________________________________ 
 
 

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 

NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) 

Hivatalos név: 
 
Postai cím: 
 
Város/Község: 
 

Postai irányítószám:          Ország: 

Kapcsolattartási pont(ok): 
 
Címzett: 

Telefon: 

E-mail: 
 

Fax: 

Internetcím(ek) (adott esetben) 
Az ajánlatkérő általános címe (URL): 
 
A felhasználói oldal címe (URL):  
 
 
 
További információk a következő címen szerezhetők be:  
  Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 

 Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A. melléklet I. pontját 
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Amennyiben a hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul, vagy az ajánlattételi határidő 
lerövidítését célozza 

Dokumentáció és további iratok (a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:  
  Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 

 Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A. melléklet II. pontját 
Az ajánlatokat, a részvételi jelentkezéseket és szándéknyilatkozatokat a következő címre kell benyújtani: 
  Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 

 Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A. melléklet III. pontját 
 

 
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA  

II.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ ÁLTAL A SZERZŐDÉSHEZ RENDELT ELNEVEZÉS 

                                                                                                

II.2) A SZERZŐDÉS TÍPUSA (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik 
a leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)  

c) Szolgáltatás                                  a) Építési beruházás                        b) Árubeszerzés                               

Szolgáltatási kategória                ��
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat 
lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében) 

II.3) A SZERZŐDÉS VAGY A KÖZBESZERZÉS(EK) MEGHATÁROZÁSA  
(szolgáltatások esetében minden egyes szolgáltatási kategóriánál tüntesse fel a tervezett közbeszerzést) 

                                                                                                

                                                                                                

(a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható) 

II.4) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)  

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) 

Fő tárgy  ��.��.��.��-� ����-�  ����-� 

 
 
 
 
További tárgy(ak) 
 

��.��.��.��-� 

��.��.��.��-� 

��.��.��.��-� 

��.��.��.��-�  

����-�  ����-� 

����-�  ����-� 

����-�  ����-� 

����-�  ����-� 
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II.5) A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS TERVEZETT KEZDŐNAPJA ÉS A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA  

A következők tervezett kezdőnapja (ha ismert) 

a közbeszerzési eljárás kezdete                                  ����/��/�� (év/hó/nap) 

Az időtartam hónapokban:   ��      vagy     napokban:   ���� (a szerződés megkötésétől számítva) 

VAGY   A következők tervezett kezdőnapja (ha ismert) 

A teljesítés kezdőnapja          ����/��/�� (év/hó/nap) 

         A befejezés dátuma               ����/��/�� (év/hó/nap) 

II.6) BECSÜLT ÉRTÉK ÉS A FINANSZÍROZÁS FŐ FELTÉTELEI (adott esetben) 

II.6.1) Kezdeti becsült érték (csak számokkal) 

Ha ismert, (ÁFA nélkül)                 és                  között              Pénznem:            

II.6.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre (ha ismert) 

                                                                                                

                                                                                                

II.7) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)  

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

(Árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződés esetén e szakaszból szükség szerint több 
példány használható) 

 

 

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS ÉS ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK 

IV.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ ÁLTAL AZ AKTÁHOZ RENDELT HIVATKOZÁSI SZÁM (adott esetben ) 

                                                                                                

-------------- (Árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződés esetén e szakaszból szükség 
szerint több példány használható) ------------- 
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VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK  

VI.1) A SZERZŐDÉS EU-ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY                         igen      nem  
PROGRAMMAL KAPCSOLATOS? 

Igen válasz esetén, kérjük feltüntetni  a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási adatot:  

                                                                                                

                                                                                                

VI.2) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ (adott esetben ) 

                                                                                                

                                                                                                

VI.3) ÁRUBESZERZÉSRE VAGY SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉS(EK) BECSÜLT ÉRTÉKE (adott 
esetben ) 

ÁFA 
nélkül 

ÁFA-val    ÁFA (%) Kérjük, hogy a II.6) szakaszban (Becsült érték) felsorolt termékterületenként 
tüntesse fel az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló 
szerződések, illetve keretmegállapodások becsült értékét   
Érték                                                                  Pénznem              

A legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat            / 
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat                                    
Pénznem             
 

 

 

     

     
��,� 

��,� 

VI.4) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA: ����/��/��  (év/hó/nap) 
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I. MELLÉKLET 
IDŐSZAKOS ELŐZETES TÁJÉKOZTATÓ, AMELY ELJÁRÁS 

MEGHIRDETÉSÉRE IRÁNYUL, VAGY AMELYNEK CÉLJA AZ 
AJÁNLATTÉTELI/RÉSZVÉTELI HATÁRIDŐ LERÖVIDÍTÉSE  

 
Ha a hirdetmény célja az ajánlattételi/részvételi határidő lerövidítése,  

meg kell adni az e mellékletben szereplő információkat, amennyiben rendelkezésre állnak 
 

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA  

II.1) MEGHATÁROZÁS 

II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés 

                                                                                               

II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye 
(Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik a leginkább megfelel a 
szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának) 

a) Építési beruházás                     b) Árubeszerzés                            c) Szolgáltatás                    

Kivitelezés 

Tervezés és kivitelezés 

Kivitelezés, bármilyen 
eszközzel, módon, az 
ajánlatkérő által meghatározott 
követelményeknek 
megfelelően  

 

 

 
 

Adásvétel 

Lízing 

Bérlet 

Részletvétel 

Ezek kombinációja/Egyéb 

 

 

 

 

 

Szolgáltatási kategória száma �� 

(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat 
lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében) 

A teljesítés helye 

                          

NUTS-kód ����� 

A teljesítés helye 

                          

NUTS-kód ����� 

A teljesítés helye 

                          

NUTS-kód ����� 

II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul 

Közbeszerzés megvalósítása                                      

Keretmegállapodás megkötése                                   

 

 

Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása       
 

 

II.1.4) A keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben) 

A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek keretszáma ��� 
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A keretmegállapodás időtartama:  Időtartam év(ek)ben: ��  vagy  hónap(ok)ban: ��� 

A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes időtartama alatt (csak számokkal):  

                                                                                                

A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (amennyire lehetséges):  

                                                                                               

II.1.5) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből 
szükség szerint több példány használható)                                                                                     igen      nem  
 

Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön meg):  

egy részre                                    egy vagy több részre                       valamennyi részre                     

 

II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG  

II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt és opciót beleértve, adott esetben): 

                                                                                                

                                                                                                

II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben )                                                                                                   igen      nem  

Igen válasz esetén a vételi jog leírása:                                                               

                                                                                                

                                                                                                

Ha ismert, a vételi jog  gyakorlásának tervezett ideje: hónapokban: ��  vagy    napokban:  ����  
(a szerződés megkötésétől számítva) 

Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen): ���  VAGY:  ���  és  ���  között   

Ha ismert, az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő jellegű szerződések esetén kérjük  
feltüntetni a további  szerződések tervezett idejét:    

hónapokban: ��     vagy    napokban: ����  (a szerződés megkötésétől számítva) 

 

III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS MŰSZAKI INFORMÁCIÓK  

III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK 

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben ) 
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III.1.2) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben ) 

                                                                                                

                                                                                                

III.1.3) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott esetben)              igen   nem  

Ha igen, a különleges feltételek meghatározása:  

                                                                                                

                                                                                                

 
III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK 

III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok, ideértve a szakmai és 
cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is  

Az előírások teljesítésének megítéléséhez szükséges adatok és megkövetelt igazolási mód: 

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság  

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a 
megkövetelt igazolási mód: 

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság   

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a 
megkövetelt igazolási mód: 

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 
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III.2.4) Fenntartott szerződések       

A szerződés védett műhelyek számára fenntartott?                                                                               igen    nem    

 

III. 3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES 
FELTÉTELEK  

III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve?               igen    nem  

Ha igen,  a vonatkozó  jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:  

                                                                                                

III.3.2) A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő természetes 
személyek nevét és képzettségét?                                                                                                              igen    nem  

 

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS 

IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA  

IV.1.1) Az eljárás fajtája 

Meghívásos         

Tárgyalásos       

IV.2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK  

IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg) 

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás                                  

VAGY 

Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint             

             az alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással kell megadni)     

Részszempont 

1.                                

2.                                

3.                                

4.                                

5.                                

Súlyszám 

           

           

           

           

           

Részszempont 

6.                                 

7.                                 

8.                                 

9.                                 

10.                               

Súlyszám 

           

           

           

           

           

IV.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e?                                                                             igen     nem  
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Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésről (adott esetben) 

                                                                                           

                                                                                           

                                                                                           

 

IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK 

IV.3.1) A dokumentáció és egyéb iratok (a DBR kivételével) beszerzésének feltételei 

A dokumentáció beszerzésének határideje  

Dátum:  ����/��/��  (év/hó/nap)                                                                      Időpont:            

Kell-e fizetni a dokumentációért?                                                                                                    igen      nem  

Igen válasz esetén, Ár (csak számokkal):                    Pénznem:        

A fizetés feltételei és módja:                                                                      

                                                                                           

IV.3.2) A szándéknyilatkozatok benyújtásának határideje (csak abban az esetben, ha a hirdetmény eljárás 
meghirdetésére irányul)  

Dátum:  ����/��/��   (év/hó/nap)                                                                    Időpont:            

IV.3.3) Ajánlattételi vagy részvételi határidő  
(csak abban az esetben, ha a hirdetmény célja a határidők lerövidítése) 

Dátum:  ����/��/�� (év/hó/nap)                                                                      Időpont:       

IV.3.4) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések, szándéknyilatkozatok 
benyújthatók 

   ES     CS     DA    DE     ET    EL    EN    FR    IT     LV   LT     HU   MT   NL   PL   PT   SK   SL    FI    SV     

                                                                                                 

Egyéb:                                                                                        
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VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK 

VI.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ  JELLEGŰ-E? (adott esetben )                                                      igen      nem  

HA igen,  a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:                                     

                                                                                                 

VI.2) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben ) 

Az érdekelteknek tájékoztatniuk kell az ajánlatkérőt arról, hogy érdekeltek a közbeszerzésben (szándéknyilatkozatok 
benyújtása); a közbeszerzési eljárás(ok) hirdetmény közzététele nélkül kerül(nek) lefolytatásra. 

VI. 2.1) A hiánypótlás lehetősége vagy annak kizárása                                          
A hiánypótlás biztosítása esetén a hiánypótlás köre                                          
                                                                                      
                                                                                      
VI.2.2) Nyílt eljárás esetén az eredményhirdetés időpontja                                    
                                                                                      
VI.2.3) Nyílt eljárás esetén a szerződéskötés tervezett időpontja                                
                                                                                      
VI.2.4) Két szakaszból álló eljárások esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei  

Dátum:     ����/��/��   (év/hó/nap)                                                         Időpont:            

Helyszín:                                                                        

A részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek  
                                                                                      
                                                                                      
VI.2.5) Két szakaszból álló eljárások esetén a részvételi szakasz eredményhirdetési időpontja       
                                                                                      
                                                                                      
VI.2.6) A közvetlen részvételi felhívás megküldésének időpontja (adott esetben) 

Dátum:     ����/��/��   (év/hó/nap)                                                          

VI.2.7) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első 
tárgyalás időpontja (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli)                                     

                                                                                      

                                                                                      

                                                                                      

VI.2.8.1) A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele?       
                                                                                                                                              igen      nem  
 

VI.2.8.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk            

                                                                                      

                                                                                      



 
 
 
 
330 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/3. szám 

 

VI.2.9.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok 
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső 
határa:                                                                                  

                                                                                      

                                                                                      

VI.2.9.2) A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja aVI.2.9.1) szerinti 
ponthatárok közötti pontszámot                                                         

                                                                                      

                                                                                      

VI.2.10) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők 
hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb(ak)-e? 
                                                                                                                                                     igen      nem  
VI.2.11) Meg kell jelölni az ajánlatban  
a) az ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó 
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat?                                                        igen       nem  
b) a közbeszerzésnek azt a részét, amellyel összefüggésben az ajánlattevő harmadik személlyel szerződést 
fog kötni, e szervezet (személy) meghatározása nélkül?                                               igen       nem  

VI.2.12) Egyéb információk:                                                              
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A. MELLÉKLET 
További címek és kapcsolattartási pontok 

 
I) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZŐ CÍMEKEN ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOKON SZEREZHETŐK BE  

Hivatalos név: 
 
Postai cím: 
 
Város/Község: 
 

Postai 
irányítószám:      

Ország: 

Kapcsolattartási pont(ok):  
 
Címzett:  

Telefon:       
 
 

E-mail:       
 

Fax:       

Internetcím (URL): 
 

 

Ha a hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul, vagy célja az ajánlattételi határidő lerövidítése 
II) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHONNAN TOVÁBBI DOKUMENTÁCIÓK (A DINAMIKUS BESZERZÉSI 
RENDSZERRE VONATKOZÓK IS) BESZEREZHETŐK  

Hivatalos név: 
 
Postai cím: 
 
Város/Község: 
 

Postai 
irányítószám:      

Ország: 

Kapcsolattartási pont(ok):  
 
Címzett:  

Telefon:       
 
 

E-mail:       
 

Fax:       

Internetcím (URL): 
 
 
 
III) AZ AJÁNLATOKAT, RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉSEKET ÉS SZÁNDÉKNYILATKOZATOKAT A KÖVETKEZŐ CÍMRE 
KELL BENYÚJTANI  

Hivatalos név: 
 
Postai cím: 
 
Város/Község: 
 

Postai 
irányítószám:      

Ország: 

Kapcsolattartási pont(ok):  
 
Címzett:  

Telefon:       
 
 

E-mail:       
 

Fax:       

Internetcím (URL): 
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B. MELLÉKLET 
A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

A RÉSZ SZÁMA  ���     MEGHATÁROZÁS                                                              

1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA 

                                                                                           

                                                                                                

                                                                                                

2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV) 

 FŐ SZÓJEGYZÉK Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) 

Fő tárgy  ��.��.��.��-� ����-�  ����-� 

 
 
 
 
További tárgy(ak) 
 

��.��.��.��-� 

��.��.��.��-� 

��.��.��.��-� 

��.��.��.��-� 

����-�  ����-� 

����-�  ����-� 

����-�  ����-� 

����-�  ����-� 

3) MENNYISÉG VAGY ÉRTÉK (csak abban az esetben, ha a hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul) 

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                 

4) A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS KEZDETÉRE ÉS/VAGY A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMÁRA VONATKOZÓ KÜLÖNBÖZŐ 
IDŐPONTOK FELTÜNTETÉSE (adott esetben ) 

A következők tervezett kezdőnapja (ha ismert)  

        A közbeszerzési eljárás kezdete            ����/��/�� (év/hó/nap) 

Időtartam hónapokban:   ��   vagy  napokban:   ���� (a szerződés megkötésétől számítva) 

VAGY:   A következők tervezett időpontja (ha ismert)   

        Kezdés             �� ��/��/�� (év/hó/nap) 

       Befejezés (teljesítés)           ����/��/�� (év/hó/nap) 

5) A RÉSZEKRE VONATKOZÓ TOVÁBBI INFORMÁCIÓK 

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

------------------ (E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható) ------------------ 
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10. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez 
 

 KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ 
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 
1024 Budapest, Margit krt. 85.   
Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu 
 
 

AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS – EGYES ÁGAZATOKBAN 

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki 
 
A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________ 

KÉ nyilvántartási szám_________________________________ 

 

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 

I) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) 

Hivatalos név: 
 
Postai cím: 
 
Város/Község: 
 

Postai 
irányítószám:  

Ország: 

Kapcsolattartási pont(ok): 
 
Címzett: 

Telefon: 

E-mail: 
 

Fax: 

Internetcím(ek) (adott esetben) 
Az ajánlatkérő általános címe (URL): 
 
A felhasználói oldal címe (URL):  
 
 
 
További információk a következő címen szerezhetők be:  
  Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 

 Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A. melléklet I. pontját 
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (beleértve a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó dokumentációt is) a 
következő címen szerezhetők be:  
  Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 

 Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A. melléklet II. pontját 
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: 
  Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 

 Ha attól eltérő, kérjük  töltse ki az A. melléklet III. pontját 
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II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA 
II.1) MEGHATÁROZÁS 

II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés  

                                                                                                

II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye  
(Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik a leginkább megfelel a 
szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)  

(a) Építési beruházás                       (b) Árubeszerzés                           (c) Szolgáltatás                                  

Szolgáltatási kategória        Kivitelezés 

Tervezés és kivitelezés 

Kivitelezés, bármilyen 
eszközzel, módon, az ajánlatkérő 
által meghatározott 
követelményeknek megfelelően  

 

 

 
 

Adásvétel 

Lízing 

Bérlet 

Részletvétel 

Ezek kombinációja/Egyéb 

 

 

 

 

 

(Az 1–27. szolgáltatási kategóriát lásd 
a Kbt. 3. és 4. mellékletében) 

A teljesítés helye   

                               

NUTS-kód                  ����� 

A teljesítés helye  

                               

NUTS-kód                 ����� 

A teljesítés helye 

                               

NUTS-kód                  ����� 

II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul  

Közbeszerzés megvalósítása                                                 Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása  

Keretmegállapodás megkötése                     

II.1.4) A keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben) 

A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek keretszáma ��� 

A keretmegállapodás időtartama (adott esetben) 

Időtartam év(ek)ben: ��  VAGY  hónap(ok)ban: ��� 

A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes időtartama alatt (csak számokkal):  

                                                                                                

A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (amennyire lehetséges):  

                                                                                                

II.1.5) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) meghatározása/tárgya  
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II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)  

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) 

Fő tárgy  ��.��.��.��-� ����-� ����-� 

 
 
 
 
További tárgy(ak) 
 

��.��.��.��-� 

��.��.��.��-� 

��.��.��.��-� 

��.��.��.��-� 

����-� ����-� 

����-� ����-� 

����-� ����-� 

����-� ����-� 

II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből szükség 
szerint több példány használható)                                                                                                                igen    nem  
  

Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egy rovatot jelöljön meg):  

csak egy részre                                egy vagy több részre                       valamennyi részre                                 

II.1.9) Elfogadhatóak-e változatok (alternatív ajánlatok)?                                                                     igen    nem  

 
II.2) A SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG 

II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték: (valamennyi részt és opciót beleértve, adott esetben)  

                                                                                                

                                                                                                

 
II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben)                                                                                                  igen      nem  

Igen válasz esetén a vételi jog leírása:                                                              

                                                                                                

                                                                                                 

Ha ismert, a vételi jog gyakorlásának tervezett ideje:   

hónapokban: ��   VAGY   napokban: ���� (a szerződés megkötésétől számítva) 

Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen):  ���   VAGY: ��� és ��� között 

Ha ismert, ismétlődő jellegű közbeszerzés esetén fel kell tüntetni a további hirdetmények közzétételének tervezett idejét:  

hónapokban: ��   vagy   napokban: ����  (a szerződés megkötésétől számítva) 
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II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE  

Az időtartam hónapokban: ��  és/vagy  napokban:  ���� (a szerződés megkötésétől számítva) 

VAGY  Kezdés:          ����/��/��      (év/hó/nap)  

            Befejezés       ����/��/��      (év/hó/nap) 

 
III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS MŰSZAKI INFORMÁCIÓK  

III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK  

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben) 

                                                                                                

                                                                                                

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre  

                                                                                                

                                                                                                

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben) 

                                                                                                

                                                                                                

III.1.4) A szerződés teljesítésére vonatkoznak-e egyéb különleges feltételek? (adott esetben)              igen  nem  

Igen válasz esetén a különleges feltételek meghatározása:  

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

 
III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK 

III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok, ideértve a szakmai vagy 
cégnyilvántartásba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is  

Az előírások teljesítésének megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 
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III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság  

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a 
megkövetelt igazolási mód: 

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság   

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a 
megkövetelt igazolási mód: 

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

III.2.4) Fenntartott szerződések       

A szerződés védett műhelyek számára fenntartott?                                                                               igen    nem    

 

III.3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ  KÜLÖNLEGES 
FELTÉTELEK  

III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve?                igen    nem  

Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:  

                                                                                           

                                                                                           

III.3.2) A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás  teljesítésében személyesen közreműködő természetes 
személyek nevét és képzettségét?                                                                                                igen    nem 
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IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS 

IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA 

IV.1.1) Az eljárás fajtája  

Nyílt                                                          

Meghívásos                                              

Tárgyalásos                                                                                    

Megtörtént-e a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése?                   
igen    nem  

Igen válasz esetén a VI.3) (További információk) körében kell megadni a 
kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét  

IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma  
(meghívásos és tárgyalásos eljárás esetén) 

Létszám    ���   

VAGY: minimum  ��� és, adott esetben, maximum���  

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:  

                                                                                           

                                                                                           

                                                                                           

IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás során (tárgyalásos eljárás) 
Igénybe veszik-e a többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, 
illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát?                                         igen      nem  

 

 

IV. 2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK  

IV.2.1) Bírálati szempontok [jelölje meg a megfelelő rovato(ka)t] 

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás                                         

VAGY 

Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint                 

           az alábbiakban megadott részszempontok alapján (a részszempontokat súlyozással kell megadni) 

Részszempont 

1.                           

2.                           

3.                           

4.                           

5.                           

Súlyszám 

           

           

           

           

           

Részszempont 

6.                            

7.                            

8.                            

9.                            

10.                          

Súlyszám 
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IV.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e?                                                                                    igen      nem  

Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésről (adott esetben) 

                                                                                           

                                                                                           

 

IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK 

IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben) 

                                                                                           

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre?                     igen      nem  

Igen válasz esetén: 

Időszakos előzetes tájékoztató                                                   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény     

A hirdetmény száma a KÉ-ben: 

Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)     

A hirdetmény száma a KÉ-ben: 

IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok (a DBR kivételével) megszerzésének feltételei  

A dokumentáció beszerzésének, vagy a dokumentumokba való betekintés iránti kérelem benyújtásának határideje  

Dátum:  ����/��/��  (év/hó/nap)                                                                    Időpont:            

Kell-e fizetni a dokumentációkért?                                                                                                     igen    nem  

Igen válasz esetén: Ár (csak számokkal):                    Pénznem:         

A fizetés módja és feltételei:                                                                      

                                                                                              

IV.3.4) Az ajánlattételi, illetve a részvételi határidő  

Dátum:  ����/��/��   (év/hó/nap)                                                                        Időpont:            

IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha ismert) (meghívásos és tárgyalásos 
eljárás esetén) 

Dátum:  ����/��/��   (év/hó/nap ) 

IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók 

   ES     CS     DA    DE     ET    EL    EN    FR    IT     LV   LT     HU   MT   NL   PL   PT   SK   SL    FI    SV     

                                                                                                 

Egyéb:                                                                                       
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IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (nyílt eljárás esetén)  

����/��/��-ig (év/hó/nap) 

VAGY: Időtartam hónap(ok)ban:  ���  és/vagy  napokban: ��� (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) 

IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei  

Dátum:   ����/��/�� (év/hó/nap)                                                                        Időpont:            

Helyszín:                                                                             

Az ajánlatok felbontásánál jelenlétre jogosult személyek  

                                                                                           

                                                                                           

 

VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK  

VI.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E? (adott esetben)                                                  igen    nem  

Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:                            

VI.2) A SZERZŐDÉS(EK) EU-ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL KAPCSOLATOS(AK)?  
igen    nem  

Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási alapot:  

                                                                                           

                                                                                           

VI.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben) 
VI. 3.1) A hiánypótlás lehetősége vagy annak kizárása                                          
A hiánypótlás biztosítása esetén a hiánypótlás köre                                          
                                                                                      
                                                                                      
VI.3.2) Nyílt eljárás esetén az eredményhirdetés időpontja                                    
                                                                                      
VI.3.3) Nyílt eljárás esetén a szerződéskötés tervezett időpontja                                
                                                                                      
VI.3.4) Két szakaszból álló eljárások esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei  

Dátum:     ����/��/��   (év/hó/nap)                                                         Időpont:            

Helyszín:                                                                        

A részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek  
                                                                                      
                                                                                      
VI.3.5) Két szakaszból álló eljárások esetén a részvételi szakasz eredményhirdetési időpontja       
                                                                                      
                                                                                      



 
 
 
 
2006/3. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 341 

 

VI.3.6) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás 
időpontja (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli)                                               
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      
VI.3.7.1) A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele?       
                                                                                                                                              igen      nem  
VI.3.7.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk            
                                                                                      
                                                                                      

VI.3.8.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok 
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső 
határa:                                                                                  
                                                                                      
                                                                                      
VI.3.8.2) A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja aVI.3.8.1) szerinti 
ponthatárok közötti pontszámot                                                         
                                                                                      
                                                                                      
VI.3.9) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők 
hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb(ak)-e?   
                                                                                                                                                  igen      nem  
VI.3.10.) Meg kell jelölni az ajánlatban  
a) az ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó 
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat?                                                             igen       nem  
b) a közbeszerzésnek azt a részét, amellyel összefüggésben az ajánlattevő harmadik személlyel szerződést fog 
kötni, e szervezet (személy) meghatározása nélkül?                                                           igen       nem  
VI.3.11) Egyéb információk:                                                              
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      

VI.4) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:   ����/��/�� (év/hó/nap) 
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A. MELLÉKLET 
TOVÁBBI CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK 

 
I) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZŐ CÍMEKEN ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOKON SZEREZHETŐK BE: 

Hivatalos név: 
 
Postai cím: 
 
Város/Község: 
 

Postai 
irányítószám:      

Ország: 

Kapcsolattartási pont(ok):  
 
Címzett:  

Telefon: 

E-mail:       
 

Fax:       

Internetcím (URL): 
 
 

II) AZOK A CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHONNAN A DOKUMENTÁCIÓ ÉS AZ EGYÉB IRATOK (IDEÉRTVE A 
DINAMIKUS BESZERZÉSI RENDSZERRE VONATKOZÓ DOKUMENTÁCIÓT IS) BESZEREZHETŐK 

Hivatalos név: 
 
Postai cím: 
 
Város/Község: 
 

Postai 
irányítószám:      

Ország: 

Kapcsolattartási pont(ok):  
 
Címzett:  

Telefon: 

E-mail:       
 

Fax:       

Internetcím (URL): 
 
 

III) AZOK A CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHOVÁ AZ AJÁNLATOKAT/RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉSEKET BE 
KELL NYÚJTANI  

Hivatalos név: 
 
Postai cím: 
 
Város/Község: 
 

Postai 
irányítószám:      

Ország: 

Kapcsolattartási pont(ok):  
 
Címzett:  

Telefon: 

E-mail:       
 

Fax:       

Internetcím (URL): 
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B. MELLÉKLET 
A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

A RÉSZ SZÁMA ���      MEGHATÁROZÁS 

                                                                  

1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA  

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV) 

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) 

Fő tárgy  ��.��.��.��-� ����-�  ����-� 

 
 
 
 
További tárgy(ak) 
 

��.��.��.��-� 

��.��.��.��-� 

��.��.��.��-� 

��.��.��.��-� 

����-�  ����-� 

����-�  ����-� 

����-�  ����-� 

����-�  ����-� 

3) MENNYISÉG VAGY ÉRTÉK 

                                                                                                

                                                                                                

4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMÁRA VAGY MEGKEZDÉSÉRE/BEFEJEZÉSÉRE VONATKOZÓ ELTÉRŐ IDŐPONTOK 
FELTÜNTETÉSE (adott esetben) 

Időtartam hónapokban:  ��  vagy  napokban: ����    (a szerződés megkötésétől számítva) 

VAGY:  Kezdés:           ����/��/��    (év/hó/nap)  

             Teljesítés:       ����/��/��   (év/hó/nap) 

5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL  

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

---------------------- ( Ebből a mellékletből szükség szerint több példány felhasználható)------------------------- 
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11. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez 
 

 KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ 
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 
1024 Budapest, Margit krt. 85.   
Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu 
 

ELŐMINŐSÍTÉSI RENDSZER – EGYES 
ÁGAZATOKBAN 

A hirdetmény közbeszerzési eljárás meghirdetésére irányul?          igen       nem  

 

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki 
 
A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________ 

KÉ nyilvántartási szám_________________________________ 

 

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 

I) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) 

Hivatalos név: 
 
Postai cím: 
 
Város/Község: 
 

Postai irányítószám:         Ország: 

Kapcsolattartási pont(ok): 
 
Címzett:  

Telefon: 

E-mail: 
 

Fax: 

Internetcím(ek) (adott esetben) 
Az ajánlatkérő általános címe (URL): 
 
A felhasználói oldal címe (URL): 
 
Az előminősítési rendszerre vonatkozó további információk a következő címen szerezhetők be:  
  Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 

 Ha attól eltérő, töltse ki az A. melléklet I) pontját 
Az előminősítési dokumentáció a következő címen szerezhető be:  
  Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 

 Ha attól eltérő, töltse ki az A. melléklet II) pontját  
Az előminősítési kérelmeket a következő címre kell benyújtani: 
  Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 

 Ha attól eltérő, töltse ki az A. melléklet III) pontját 
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II. SZAKASZ: AZ ELŐMINŐSÍTÉSI RENDSZER TÁRGYA  

II.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ ÁLTAL AZ ELŐMINŐSÍTÉSI RENDSZERHEZ RENDELT ELNEVEZÉS  

                                                                                                

II.2) A SZERZŐDÉS TÍPUSA ÉS A TELJESÍTÉS HELYE  
(Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik a leginkább megfelel a 
szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának) 

Építési beruházás                Árubeszerzés                Szolgáltatás           Szolgáltatási kategória : ��  

II.3) AZ ELŐMINŐSÍTÉSI RENDSZEREN KERESZTÜL BESZEREZNI KÍVÁNT ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSOK, SZOLGÁLTATÁSOK 
VAGY ÁRUK MEGHATÁROZÁSA  

                                                                                                

                                                                                                 

II.4) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)  

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) 

Fő tárgy  ��.��.��.��-� ����-�  ����-� 

 
 
 
 
További tárgy(ak) 
 

��.��.��.��-� 

��.��.��.��-� 

��.��.��.��-� 

��.��.��.��-� 

����-�  ����-� 

����-�  ����-� 

����-�  ����-� 

����-�  ����-� 

 

--------------------------- (Ebből a szakaszból szükség szerint több példány használható) ------------------- 
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III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS MŰSZAKI INFORMÁCIÓK  

III.1) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK  

III.1.1) Az előminősítési szempontok  

(Amennyiben ez az információ nagy terjedelmű, és az érdekeltek számára rendelkezésre álló dokumentációkon alapul, 
elegendő a fontosabb szempontok és igazolási módok összefoglalása, valamint az említett dokumentációra való 
hivatkozás) 

Az előminősítési szempontok: 

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

Az előminősítési szempontok igazolási módjai: 

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

III.1.2) Fenntartott szerződések      

A szerződés védett műhelyek számára fenntartott?                                                                               igen    nem    

 

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS 

IV.1) BÍRÁLATI SZEMPONTOK 

IV.1.1) Bírálati szempontok (ha ismert) 

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás                                 

VAGY 

Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint         

           az alább megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással kell megadni)  

Részszempont 

1.                                

2.                                

3.                                

4.                                

5.                                

Súlyszám 

           

           

           

           

           

Részszempont 

6.                                 

7.                                 

8.                                 

9.                                 

10.                                

Súlyszám 
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IV.1.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e?                                                                                           igen   nem  

Igen válasz esetén további információk az elektronikus árlejtésről (adott esetben)  

                                                                                      

                                                                                      

                                                                                      

 

IV.2) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK 

IV.2.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben) 

                                                                                           

IV.2.2) Az előminősítési rendszer időtartama  

Érvényességi ideje: ����/��/��-tól/től (év/hó/nap) ����/��/��-ig (év/hó/nap) 

Határozatlan időtartam           

Egyéb                                     

IV.2.3) Az előminősítési rendszer megújítása                                                                                             igen    nem 

Igen válasz esetén a megújításra vonatkozó követelmények: 

                                                                                                

                                                                                                

 

VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK 

VI.1) AZ ELŐMINŐSÍTÉSI RENDSZERBE TARTOZÓ SZERZŐDÉSEK BÁRMELYIKE EU-ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT 
PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL KAPCSOLATOS?                                                             igen    nem  
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és egyéb hivatkozási adatot:  
                                                                                                
                                                                                                
                                                                                                

VI.2) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben) 

1) Az előminősítési dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja és pénzügyi feltételei 

                                                                                                
                                                                                                
                                                                                                

 

VI.4) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA: ����/��/��  (év/hó/nap) 
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A. MELLÉKLET 
TOVÁBBI CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK 

 
I) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZŐ CÍMEKEN ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOKON SZEREZHETŐK BE: 

Hivatalos név: 
 
Postai cím: 
 
Város/Község: 
 

Postai 
irányítószám:      

Ország: 

Kapcsolattartási pont(ok):  
 
Címzett:  

Telefon:       
 
 

E-mail:       
 

Fax:       

Internetcím (URL): 
 
 

 

II) AZ ELŐMINŐSÍTÉSI DOKUMENTÁCIÓ A KÖVETKEZŐ CÍMEKEN ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOKON SZEREZHETŐ 
BE 

Hivatalos név: 
 
Postai cím: 
 
Város/Község: 
 

Postai 
irányítószám:      

Ország: 

Kapcsolattartási pont(ok):  
 
Címzett:  

Telefon:       
 
 

E-mail:       
 

Fax:       

Internetcím (URL): 
 
 

 

III) AZ ELŐMINŐSÍTÉSI KÉRELMEKET A KÖVETKEZŐ CÍMRE KELL BENYÚJTANI 

Hivatalos név: 
 
Postai cím: 
 
Város/Község: 
 

Postai 
irányítószám:      

Ország: 

Kapcsolattartási pont(ok): 
 
Címzett:  

Telefon:       
 
 

E-mail:       
 

Fax:       

Internetcím (URL): 
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12. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez 
 

 KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ 
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 
1024 Budapest, Margit krt. 85.   
Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu 
 

TERVPÁLYÁZATI KIÍRÁS 

                                                                         A tervpályázati kiírás a Kbt. következő fejezetének hatálya alá 
tartozik: 

                                                                                                                                        VI. fejezet   

VII. fejezet  

 

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki 
 

A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________ 

Azonosító kód_______________________________________ 
 

I. SZAKASZ: KIÍRÓ 
I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) 

Hivatalos név: 
 
Postai cím: 
 
Város/Község: 
 

Postai 
irányítószám:            

Ország: 

Kapcsolattartási pont(ok): 
 
Címzett:  

Telefon: 

E-mail: 
 

Fax: 

Internetcím(ek) (adott esetben) 
 
 
További információk a következő címen szerezhetők be:  
  Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 

 Ha attól eltérő, kérjük, töltse ki az A. melléklet I) pontját 
A dokumentáció a következő címen szerezhető be:  
  Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 

 Ha attól eltérő, kérjük, töltse ki az A. melléklet II) pontját 
A pályázatokat (pályaműveket)/ részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: 
  Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 

 Ha attól eltérő, kérjük, töltse ki az A. melléklet III) 
pontját 

 



 
 
 
 
350 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/3. szám 

 

II. SZAKASZ: A TERVPÁLYÁZATI ELJÁRÁS TÁRGYA 

II.1) MEGHATÁROZÁS 

II.1.1) A kiíró által a tervpályázati eljáráshoz rendelt elnevezés  

                                                                                           

II.1.2) Meghatározás (a terv meghatározása) 

                                                                                           

                                                                                           

                                                                                           

II.1.3) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) 

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) 

Fő tárgy ��.��.��.��-� ����-�  ����-� 

 
 
 
 
További tárgy(ak) 
 

��.��.��.��-� 

��.��.��.��-� 

��.��.��.��-� 

��.��.��.��-� 

����-�  ����-� 

����-�  ����-� 

����-�  ����-� 

����-�  ����-� 

 
III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS MŰSZAKI INFORMÁCIÓK 

III.1) A RÉSZTVEVŐK/RÉSZVÉTELRE JELENTKEZŐK KIVÁLASZTÁSÁNAK SZEMPONTJAI (adott esetben) 

                                                                                           

                                                                                           

                                                                                           

III.2) A RÉSZVÉTEL EGY BIZONYOS FOGLALKOZÁSHOZ (KÉPZETTSÉGHEZ) VAN-E KÖTVE? (adott esetben) 
                 igen    nem  

Igen válasz esetén nevezze meg az adott foglalkozást (képzettséget):  
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IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS 

 

IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA 

Nyílt                           

Meghívásos                

A résztvevők tervezett létszáma  ���      VAGY keretszáma minimum  ��� / maximum ��� 
 

IV.2) A MÁR KIVÁLASZTOTT RÉSZTVEVŐK NEVE (meghívásos eljárás esetén) 

1.                                          

2.                                          

3.                                          

4.                                          

5.                                          

6.                                          

7.                                          

8.                                          

9.                                          

10.                                         

IV.3) A PÁLYÁZATOK (PÁLYAMŰVEK) ELBÍRÁLÁSI SZEMPONTJAI 

                                                                                           

                                                                                           

                                                                                           

IV.4) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK 

IV.4.1) A kiíró által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben) 

                                                                                           

IV.4.2) A dokumentáció beszerzésének feltételei  

A dokumentáció beszerzésének határideje  

Dátum:  ����/��/��  (év/hó/nap)                                                                         Időpont:            

Kell-e fizetni a dokumentációért?                                                                                              igen      nem  

Igen válasz esetén: Ár (csak számokkal):                    Pénznem:       

A fizetés feltételei és módja:                                                                   

                                                                                            

IV.4.3) A pályázatok (pályaművek) vagy részvételi jelentkezések benyújtásának határideje  

Dátum:  ����/��/��   (év/hó/nap)                                                                         Időpont:            

IV.4.4) A pályázat (pályamű) benyújtására történő felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (adott 
esetben) 

Tervezett dátum: ����/��/�� (év/hó/nap) 
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IV.4.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók  

    ES    CS     DA    DE    ET    EL    EN    FR     IT     LV    LT    HU    MT   NL    PL    PT     SK     SL    FI      SV    

                                                                                                    

Egyéb:                                                                                       

IV.5) DÍJAK ÉS A BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG (ZSŰRI)  

IV.5.1) Díj/díjak odaítélésére sor kerül-e?                                                                                    igen      nem  

Igen válasz esetén az odaítélendő díjak száma és értéke (adott esetben)                                                               

                                                                                           

                                                                                           

IV.5.2) Az összes pályázónak történő kifizetésekre vonatkozó adatok (adott esetben) 

                                                                                           

                                                                                           

                                                                                           

                                                                                           

IV.5.3) A tervpályázati eljárást követő szerződések: A tervpályázati eljárást követően a szolgáltatás megrendelésére 
irányuló szerződést a pályázat nyertesével vagy a nyertesek valamelyikével kell-e megkötni?                 igen   nem  

IV.5.4) A bíráló bizottság döntése kötelező-e a kiíró számára?                                                            igen   nem  

IV.5.5) A bíráló bizottság tagjainak neve (adott esetben) 

1.                                          

2.                                          

3.                                          

4.                                          

5.                                          

6.                                          

7.                                          

8.                                          

9.                                          

10.                                         
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VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK 

VI.1) A TERVPÁLYÁZATI ELJÁRÁS EU-ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL 
KAPCSOLATOS?        igen    nem  

Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét vagy bármely egyéb hivatkozási adatot:  

                                                                                           

                                                                                           

                                                                                           

VI.2) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben) 

VI.2.1.1) A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele?  

                                                                                                                                               igen    nem  

VI.2.1.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk (adott esetben): 

                                                                                           

                                                                                           

VI.2.2) Egyéb információk 

                                                                                           

                                                                                           

VI.3) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:    ����/��/�� (év/hónap/nap) 
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A. MELLÉKLET 

További címek és kapcsolattartási pontok 
 

I) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZŐ CÍMEKEN ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOKON SZEREZHETŐK BE 

Hivatalos név: 
 
Postai cím: 
 
Város/Község: 
 

Postai 
irányítószám:      

Ország: 

Kapcsolattartási pont(ok):  
 
Címzett:  

Telefon:       
 
 

E-mail:       
 

Fax:       

Internetcím (URL): 
 
 
 
II) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHONNAN A DOKUMENTÁCIÓ BESZEREZHETŐ  

Hivatalos név: 
 
Postai cím: 
 
Város/Község: 
 

Postai 
irányítószám:      

Ország: 

Kapcsolattartási pont(ok):  
 
Címzett:  

Telefon:       
 
 

E-mail:       
 

Fax:       

Internetcím (URL): 
 
 
 
III) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHOVA A PÁLYÁZATOKAT (PÁLYAMŰVEKET)/RÉSZVÉTELI 
JELENTKEZÉSEKET KELL BENYÚJTANI  

Hivatalos név: 
 
Postai cím: 
 
Város/Község: 
 

Postai 
irányítószám:      

Ország: 

Kapcsolattartási pont(ok):  
 
Címzett:  

Telefon:       
 
 

E-mail:       
 

Fax:       

Internetcím (URL): 
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13. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez 
 

 KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ 
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 
1024 Budapest, Margit krt. 85.   
Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu 
 

TÁJÉKOZTATÓ A TERVPÁLYÁZATI 
ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL 

A tervpályázati eljárás a Kbt. következő fejezetének hatálya alá tartozik: 

VI. fejezet    

VII. fejezet   

 

  A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki 
 
A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________ 

Azonosító kód_______________________________________ 

 

I. SZAKASZ: KIÍRÓ 

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) 

Hivatalos név: 
 
Postai cím: 
 
Város/Község: 
 

Postai 
irányítószám: 

Ország: 

Kapcsolattartási pont(ok): 
 
Címzett: 

Telefon: 

E-mail: 
 

Fax: 

Internetcím(ek) (adott esetben) 
 
 

 

I.2) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA 

Központi szintű      Közjogi szervezet                         

Regionális/helyi szintű     Egyéb                                             
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II. SZAKASZ: A TERVPÁLYÁZATI ELJÁRÁS TÁRGYA 

II.1) MEGHATÁROZÁS 

II.1.1) A kiíró által a tervpályázati eljáráshoz rendelt elnevezés 

                                                                                                

II.1.2) Meghatározás (a terv meghatározása) 

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

II.1.3) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) 

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (ha szükséges) 

Fő tárgy  ��.��.��.��-� ����-�  ����-� 

 
 
 
 
További tárgy(ak) 
 

��.��.��.��-� 

��.��.��.��-� 

��.��.��.��-� 

��.��.��.��-� 

����-�  ����-� 

����-�  ����-� 

����-�  ����-� 

����-�  ����-� 

 

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS 

IV.1) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK 

IV.1.1) A kiíró által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben) 

                                                                                           

IV.1.2) Az adott szerződésre vonatkozóan történt-e korábban közzététel?                                igen  nem  

Igen válasz esetén: 
a hirdetmény száma a KÉ-ben: 
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V. SZAKASZ: A TERVPÁLYÁZATI ELJÁRÁS EREDMÉNYE 

SZÁM: ���                             ELNEVEZÉS                                                                 

V.1) JUTALOM ÉS DÍJAK (adott esetben) 

V.1.1) Résztvevők száma:                       ��� 

V.1.2) Külföldi résztvevők száma:         ��� 

V.1.3) A tervpályázat nyertesének/nyerteseinek (díjazottak) neve és címe 

Hivatalos név: 
 
Postai cím: 
 
Város/Község: 
 

Postai irányítószám: Ország: 

E-mail: 
 

Telefon: 

Internetcím (URL): Fax: 
 

V.2) A DÍJ(AK) MÉRTÉKE (adott esetben) 

Az odaítélt díjak mértéke ÁFA nélkül (csak számokkal):                            Pénznem       

---------------------------------- (A szakaszból szükség szerint több példány használható) ---------------------------- 

VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK  

VI.1) A TERVPÁLYÁZATI ELJÁRÁS EU-ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL 
KAPCSOLATOS?                                        igen    nem  

Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási adatot: 

                                                                                           

                                                                                           

                                                                                           

VI.2) EGYÉB INFORMÁCIÓK (adott esetben) 

VI.2.1) Az eredményhirdetés időpontja (adott esetben) 

                                                                            
VI.2.2) Egyéb információk 

                                                                                           

                                                                                           

                                                                                           

 

VI.3) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:    ����/��/�� (év/hónap/nap) 
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14. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez 
 

 KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ 
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 
1024 Budapest, Margit krt. 85.   
Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu 
 

 
AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA 

 
Építési beruházás 

Árubeszerzés 

Szolgáltatás 

 
 
 

 

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki 
 
A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________ 

Azonosító kód_______________________________________ 

 
 

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) 

Hivatalos név: 
 
Postai cím: 
 
Város/Község: 
 

Postai 
irányítószám:            

Ország: 

Kapcsolattartási pont(ok): 
 
Címzett:  

Telefon: 

E-mail: 
 

Fax: 

Internetcím(ek) (adott esetben) 
Az ajánlatkérő általános címe (URL): 
 
A felhasználói oldal címe (URL):  
 
 
 
További információk a következő címen szerezhetők be:  
  Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 

 Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet 
A dokumentáció a következő címen szerezhető be:  
  Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 

 Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 
Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 
  Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 

 Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 
 

I.2) Az ajánlatkérő más ajánlatkérő(k) nevében folytatja le a közbeszerzési eljárást?              igen  nem  
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II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

II.1) MEGHATÁROZÁS 

II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés 

                                                                                                

II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye 
(Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a 
szerződés vagy a közbeszerzés(ei)  tárgyának) 

a) Építési beruházás                         b) Árubeszerzés                             c) Szolgáltatás                           

Szolgáltatási kategória        �� Kivitelezés 

Tervezés és kivitelezés 

Kivitelezés, bármilyen eszközzel, 
módon, az ajánlatkérő által 
meghatározott követelményeknek 
megfelelően 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

Adásvétel 

Lízing 

Bérlet 

Részletvétel 

Ezek kombinációja/Egyéb 

 

 

 

 

 

(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat 
lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében) 
 
 

A teljesítés helye 

                               

                               

NUTS-kód                  ����� 

A teljesítés helye  

                               

                               

NUTS-kód                 ����� 

A teljesítés helye  

                               

                               

NUTS-kód                  �����  
II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul 

Közbeszerzés megvalósítása                                               Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása   

Keretmegállapodás megkötése                        

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben) 

Keretmegállapodás több ajánlattevővel                               

A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek keretszáma ��� 

VAGY, adott esetben, maximális létszáma ��� 

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel          

A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: ��  vagy  hónap(ok)ban: ��� 

A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes időtartama alatt (csak számokkal):  

                                                                                                

A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (amennyire lehetséges):  
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II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya 

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)  

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) 

Fő tárgy ��.��.��.��-� ����-�  ����-� 

 
 
 
 
További tárgy(ak) 
 

��.��.��.��-� 

��.��.��.��-� 

��.��.��.��-� 

��.��.��.��-� 

����-�  ����-� 

����-�  ����-� 

����-�  ����-� 

����-�  ����-� 

II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből szükség 
szerint több példány használható)                                                                                                                igen      nem  

Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):  

egy részre                                     egy vagy több részre                      valamennyi részre                                 

II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR  

II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (adott esetben, valamennyi részt, és opciót beleértve)  

                                                                                                

                                                                                                

II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben)                                                                                                    igen      nem  

Igen válasz esetén a vételi jog leírása:                                                          

                                                                                                

                                                                                                

Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje:   

hónap(ok)ban: ��    vagy    napokban: ����   (a szerződés megkötésétől számítva) 

Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen):   ���  vagy:    ���  és  ���  között   

Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő jellegű szerződések esetében kérjük 
feltüntetni a további  szerződések tervezett idejét:    

hónapokban: ��     vagy    napokban: ����  (a szerződés megkötésétől számítva) 
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II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE 

Az időtartam hónap(ok)ban:   ��  vagy  napokban: ���� (a szerződés megkötésétől számítva)  

VAGY:  kezdés           ����/  ��/��     (év/hó/nap)    

             befejezés       ����/��/��      (év/hó/nap)  

 

III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK  
III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK  

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben) 

                                                                                                

                                                                                                

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre  

                                                                                                

                                                                                                

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben) 

                                                                                                

                                                                                                

III.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek?  (adott esetben)              igen    nem 
Ha igen, a különleges feltételek meghatározása  

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK 

III.2.1) Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok) (adott esetben), ideértve a szakmai és 
cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is  

Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 
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III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság  

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a 
megkövetelt igazolási mód: 

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)  
(adott esetben):  

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság  

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a 
megkövetelt igazolási mód: 

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)  
(adott esetben): 

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

III.2.4) Fenntartott szerződések  

A szerződés védett műhelyek számára fenntartott                                                                                    igen    nem  

 
III. 3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES 
FELTÉTELEK 
 

III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos  foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?    igen    nem  

Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:  

                                                                                           

                                                                                           

 

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS 
IV.1) AZ ELJÁRÁS TÍPUSA 

IV.1.1) Az eljárás típusa  

Tárgyalás nélküli    

Tárgyalásos   
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IV. 2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK  

IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg) 

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás                                                                               

VAGY 

Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint                                                      

                      Az alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással kell megadni) 

Részszempont 

1.                                

2.                                

3.                                

4.                                

5.                                

Súlyszám 

           

           

           

           

           

Részszempont 

6.                                 

7.                                 

8.                                 

9.                                 

10.                               

Súlyszám 

           

           

           

           

           

IV.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e?                                                                             igen     nem  

Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésről (ha szükséges) 

                                                                                           

                                                                                           

                                                                                           

 

IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK 

IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben) 

                                                                                           

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e?               igen      nem  

Igen válasz esetén 

Előzetes összesített tájékoztató                            Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény        

Hirdetmény száma a KÉ-ben:  

Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)         

Hirdetmény száma a KÉ-ben:  
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IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei 

A dokumentáció beszerzésének határideje  

Dátum:  ����/��/��  (év/hó/nap )                                                                      Időpont:            

Kell-e fizetni a dokumentációért?                                                                                                    igen      nem  

Igen válasz esetén, Ár (számokkal):                    Pénznem:        

A fizetés feltételei és módja:                                                                   

                                                                                            

IV.3.4) Az ajánlattételi határidő  

Dátum:  ����/��/��   (év/hó/nap)                                                                      Időpont:            

IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók  

   ES     CS     DA    DE     ET    EL    EN    FR    IT     LV   LT     HU   MT   NL   PL   PT   SK   SL    FI    SV    

                                                                                                

Egyéb:                                                                                        

IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén) 

 ����/ ��/��-ig   (év /hó/nap ) 

VAGY hónap(ok)ban:  ��� vagy napokban: ��� (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) 
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei  

Dátum:     ����/��/��   (év/hó/nap)                                                                     Időpont:            

Helyszín :                                                                             

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek  
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VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK  

VI.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ  JELLEGŰ-E? (adott esetben)                                       igen      nem  

Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 
                                              

VI.2) A SZERZŐDÉS EU ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL KAPCSOLATOS? 
                 igen      nem  

Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási alapot:  

                                                                                           

                                                                                           

                                                                                           

VI.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben) 

1) A hiánypótlás lehetősége vagy annak kizárása       
                                                                                      

A hiánypótlás biztosítása esetén a hiánypótlás köre  
                                                                                      

                                                                                      

2) A szerződéskötés tervezett időpontja 
                                                                                      

                                                                                      

3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első 
tárgyalás időpontja 
                                                                                      

                                                                                      

                                                                                      

                                                                                      

                                                                                      

                                                                                      

                                                                                      

                                                                                      

                                                                                      

                                                                                      

 
 

VI.4) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:   ����/��/�� (év/hó/nap) 
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A. MELLÉKLET 
TOVÁBBI CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK 

I) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZŐ CÍMEKEN ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOKON SZEREZHETŐK BE 

Hivatalos név: 
 
Postai cím: 
 
Város/Község: 
 

Postai 
irányítószám:      

Ország: 

Kapcsolattartási pont(ok):  
 
Címzett:  

Telefon:       
 
 

E-mail:       
 

Fax:       

Internetcím (URL): 
 
 
 
II) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHONNAN A DOKUMENTÁCIÓ BESZEREZHETŐ  

Hivatalos név: 
 
Postai cím: 
 
Város/Község: 
 

Postai 
irányítószám:      

Ország: 

Kapcsolattartási pont(ok):  
 
Címzett:  

Telefon:       
 
 

E-mail:       
 

Fax:       

Internetcím (URL): 
 
 
 
III) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHOVÁ AZ AJÁNLATOKAT KELL BENYÚJTANI 

Hivatalos név: 
 
Postai cím: 
 
Város/Község: 
 

Postai 
irányítószám:      

Ország: 

Kapcsolattartási pont(ok):  
 
Címzett:  

Telefon:       
 
 

E-mail:       
 

Fax:       

Internetcím (URL): 
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B. MELLÉKLET 
A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

 

A RÉSZ SZÁMA  ���              MEGHATÁROZÁS 

                                                             

1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA  

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)  

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) 

Fő tárgy ��.��.��.��-� ����-�  ����-� 

 
 
 
 
További tárgyak 
 

��.��.��.��-� 

��.��.��.��-� 

��.��.��.��-� 

��.��.��.��-� 

����-�  ����-� 

����-�  ����-� 

����-�  ����-� 

����-�  ����-� 

3) MENNYISÉG VAGY ÉRTÉK 

                                                                                                

                                                                                                

4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE (adott esetben) 
Az időtartam hónap(ok)ban:   ��   vagy napokban:   ����  (a szerződés megkötésétől számítva)   

VAGY       Kezdés         ����/��/��     (év/hó/nap)  

                 Befejezés     ���� /��/��    (év/hó/nap)  

5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL 

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

 

----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használandó) ---------------------- 
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15. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez 
 

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ 
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 
1024 Budapest, Margit krt. 85. 
Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu 
 
 

TÁJÉKOZTATÓ A HIRDETMÉNY 
VISSZAVONÁSÁRÓL VAGY 

MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

Ez a hirdetmény a következők valamelyikének közzétételére vonatkozik:  

A Kbt. VI. fejezetének hatálya alá tartozó hirdetmény   

A Kbt. VII. fejezetének hatálya alá tartozó hirdetmény   

A Kbt. negyedik részének hatálya alá tartozó hirdetmény   

 

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki 
 
A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________ 

KÉ nyilvántartási szám_________________________________ 
 

 

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) (a közzétett hirdetményben megadott módon) 

Hivatalos név: 
 
Postai cím: 
 
Város/Község: 
 

Postai irányítószám:             Ország: 

Kapcsolattartási pont(ok): 
 
Címzett: 

Telefon: 

E-mail: 
 

Fax: 

Internetcím(ek) (adott esetben) 
Az ajánlatkérő általános címe (URL): 
 
A felhasználói oldal internetcíme (URL): 

 

További információk a következő címen szerezhetők be:  
  Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 

 Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet 
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II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA 
II.1) LEÍRÁS 
 

II.1.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ ÁLTAL A SZERZŐDÉSHEZ RENDELT ELNEVEZÉS (a közzétett hirdetményben megadott 
módon) 
                                                                                               

II.1.2) A SZERZŐDÉS MEGHATÁROZÁSA/TÁRGYA (a közzétett hirdetményben megadott módon) 

                                                                                                
                                                                                                
                                                                                               

II.1.3) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)  (a közzétett hirdetményben megadott módon) 

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) 

Fő tárgy  ��.��.��.��-� ����-�  ����-� 

 
 
 
 
További tárgy(ak) 
 

��.��.��.��-� 

��.��.��.��-� 

��.��.��.��-� 

��.��.��.��-� 

����-�  ����-� 

����-�  ����-� 

����-�  ����-� 

����-�  ����-� 

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS 

IV.1) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK 

IV.1.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben) 
                                                                                               

IV.1.2) A hirdetmény közzététele (az adott szerződésre/tervpályázati eljárásra vonatkozó korábbi közzététel, a 
hirdetmény fajtája) 

Hirdetmény száma a KÉ-ben:  
 
A hirdetmény fajtája:  

VI.1.3) A közzétett hirdetmény feladásának dátuma: ����/��/�� (év/hó/nap) 

VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK 
VI.1) TÁJÉKOZTATÁS A VISSZAVONÁSRÓL (adott esetben; jelölje meg az összes szükséges információt) 

� A közbeszerzési eljárást megszüntették. 

� Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül. 
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VI.2) TÁJÉKOZTATÁS A HIRDETMÉNY MÓDOSÍTÁSÁRÓL (adott esetben) 

VI.2.1) Dátumok kijavítása (adott esetben) 
A módosítandó szöveg helye a 
közzétett hirdetményben A következő helyett A következő értendő 
 
                          
 
 
 
                          

 

Dátum: ����/��/�� 
Időpont: ��:�� 
Dátum: ����/��/�� 
Időpont: ��:�� 

Dátum: ����/��/�� 
Időpont: ��:�� 
Dátum: ����/��/�� 
Időpont: ��:�� 

VI.2.2) Új ajánlattételi vagy részvételi határidő esetén a határidő hosszabbításának indoka 

                                                                                                
 
                                                                                                
 

 

VI.3) EGYÉB TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben) 

A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben: 

                                                                                                

A következő helyett: 

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

A következő értendő: 
                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

és/vagy 
Magyarázó megjegyzés (adott esetben): 
                                                                                                

                                                                                                

                                                                                               

--------------------------------- (A VI.3) szakaszból szükség szerint több példány használható) --------------------------- 

 

VI.4) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA 

VI.4.1) A feladás dátuma:: ����/��/��  (év/hó/nap) 
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A. MELLÉKLET 
TOVÁBBI CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK 

 
I) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZŐ CÍMEKEN ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOKON SZEREZHETŐK BE  

Hivatalos név: 
 
Postai cím: 
 
Város/Község: 
 

Postai 
irányítószám:      

Ország: 

Kapcsolattartási pont(ok):  
 
Címzett:  

Telefon:       
 
 

E-mail:       
 

Fax:       

Internetcím (URL): 
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16. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez 
 

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ 
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 
1024 Budapest, Margit krt. 85. 
Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu 
 

 
TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

 
 

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki 
 
A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________ 

KÉ nyilvántartási szám_________________________________ 

 
 

1. a) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe: 
    b)  A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe: 
2. a) A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés meghatározása: 
    b) A szerződéskötés időpontja: 
    c) A közbeszerzés tárgya és mennyisége, az ellenszolgáltatás: 
    d) A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: 
3. a) A lefolytatott közbeszerzési eljárás fajtája: 
    b) A közbeszerzési eljárásban az ajánlatok bírálati szempontja: 
    c)* Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító, illetőleg meghirdető 
hirdetményre és közzétételének napja: 
    d)* Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, 
illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja: 
    e)* Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre és 
közzétételének napja: 
4. a) A szerződés módosítása érint-e bírálati szempont szerinti szerződéses feltételt: 
    b) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):  
    c) A módosítás indoka: 
    d) A szerződés módosításának időpontja:  
5.* Egyéb információk: 
6. A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata: 
7. A hirdetmény feladásának dátuma: 

 
 ________ 
 
 A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll. 
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17. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez 
 

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ 
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 
1024 Budapest, Margit krt. 85. 
Fax: 06 1 336 7751 
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu 
 

 
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki 

 
A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________ 

KÉ nyilvántartási szám_________________________________ 

 
 

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL 
 

1. a) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe: 
    b) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe: 
2. a) A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés meghatározása: 
    b) A szerződéskötés időpontja: 
    c) A közbeszerzés tárgya és mennyisége, az ellenszolgáltatás: 
    d) A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: 
3. A szerződés teljesítése (részteljesítése) szerinti mennyiség és ellenszolgáltatás: 
4. a) A lefolytatott közbeszerzési eljárás fajtája: 
    b) A közbeszerzési eljárásban az ajánlatok bírálati szempontja: 
    c)* Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító, illetőleg meghirdető 

hirdetményre és közzétételének napja: 
    d)* Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, 

illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja: 
    e)* Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre és 

közzétételének napja: 
5.* a) A szerződés teljesítése szerződésszerű volt-e: 
    b)* Nem szerződésszerű teljesítés esetén a szerződésszegés típusa, leírása, indoka: 
    c)* A szerződésszegést elkövető(k) neve, címe: 
6.* a) A szerződés részteljesítése szerződésszerű volt-e: 
    b)* Nem szerződésszerű részteljesítés esetén a szerződésszegés típusa, leírása, indoka: 
    c)* A szerződésszegést elkövető(k) neve, címe:  
7. a) A szerződést módosították-e: 
    b)* Hivatkozás a szerződés módosításáról szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre és 
közzétételének napja: 
8.* Egyéb információk: 
9. A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata: 
10. A hirdetmény feladásának és kézhezvételének napja: 

 
________ 
 
A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll. 
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18. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez 
 

 
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 

 
 

1. Az ajánlatkérő neve és címe: 
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 
3. A választott eljárás fajtája: 
4. a) Eredményes volt-e az eljárás: 

b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka: 
c)∗ Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás:  
d)∗ Az ellenszolgáltatás összege: 

5. A benyújtott ajánlatok száma: 
6. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe és ajánlatuknak a bírálati szempont – az 
összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak részszempontjai – szerinti 
tartalmi eleme, illetőleg elemei: 

b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva: 

   Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: 

 Az elbírálás A részszempontok       
 részszempontjai súlyszámai Értékelési 

pontszám 
Értékelési 

pontszám és 
súlyszám 
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 

és  
súlyszám 
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 

és  
súlyszám 
szorzata

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
  A súlyszámmal 

szorzott 
értékelési 
pontszámok 
összegei 
ajánlattevőnként: 

             

    
(A táblázatnak az ajánlattevők nevei alatti osztott oszlopainak bal oldalára az adott ajánlatnak az adott részszempont szerinti tartalmi 
elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.) 
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c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek 
(módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok 
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti 
pontszámot: 

7. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: 
8. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege 

és ajánlata kiválasztásának indokai: 
b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az 
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

9.* A szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben 
igénybe venni kívánt alvállalkozók neve és címe: 
10.* A közbeszerzésnek az a része (aránya, értéke), amelyre a nyertes, illetőleg az őt követő 
ajánlattevő harmadik személlyel szerződést köthet: 
11.* Tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:  
12.* Egyéb információk: 
13. Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes 
tájékoztatóra és közzétételének napja: 
14. Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre és közzétételének 
napja: 
15. Az eredményhirdetés időpontja: 
16. Az összegezés elkészítésének időpontja: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll. 
A **-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő az összességében legelőnyösebb ajánlatot 
választja ki. 
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19. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez 
 

Összegezés a részvételi jelentkezések elbírálásáról 
 
 
1. Az ajánlatkérő neve és címe: 
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 
3. A választott eljárás: 
4. a) Eredményes volt-e a részvételi szakasz: 

b)∗ Eredménytelen részvételi szakasz esetén az eredménytelenség indoka: 
c)∗ Az eredménytelen részvételi szakaszt követően indul-e új eljárás: 

5. A benyújtott részvételi jelentkezések száma: 
6. Az alkalmas, egyben érvényes részvételi jelentkezést benyújtó jelentkezők neve és címe, 
minősítésük indoka: 
7. Az alkalmatlannak minősített jelentkezők neve és címe, valamint minősítésük indoka: 
8. Az egyéb okból érvénytelen részvételi jelentkezést benyújtó jelentkezők neve és címe, az 
érvénytelenség indoka: 
9.∗ Az ajánlattételre felhívni kívánt jelentkezők neve és címe: 
10.∗ Egyéb információk: 
11.∗Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes 
tájékoztatóra és közzétételének napja: 
12. Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre és közzétételének 
napja: 
13. Az eredményhirdetés időpontja: 
14. Az összegezés elkészítésének időpontja: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll. 
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20. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez 
 

 
Összegezés az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásáról 

 
 

1. Az ajánlatkérő neve és címe: 
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 
3. Az eljárás tárgyalás nélküli vagy tárgyalásos: 
4. a) Eredményes volt-e az eljárás: 

b)∗ Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka: 
c)∗ Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás: 
d)∗ Az ellenszolgáltatás összege: 

5. A benyújtott ajánlatok száma: 
6. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe és ajánlatuknak a bírálati szempont – az 

összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak részszempontjai – szerinti 
tartalmi eleme, illetőleg elemei: 

b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva: 

   Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: 

 Az elbírálás A részszempontok       
 részszempontjai súlyszámai Értékelési 

pontszám 
Értékelési 

pontszám és 
súlyszám 
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 

és  
súlyszám 
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 

és  
súlyszám 
szorzata

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
  A súlyszámmal 

szorzott 
értékelési 
pontszámok 
összegei 
ajánlattevőnként: 

             

    
(A táblázatnak az ajánlattevők nevei alatti osztott oszlopainak bal oldalára az adott ajánlatnak az adott részszempont szerinti tartalmi 
elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.) 
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c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek 
(módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok 
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti 
pontszámot: 

7. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: 
8. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege 

és ajánlata kiválasztásának indokai: 
b)∗ A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az 
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

9.∗ Egyéb információk: 
10.∗ Hivatkozás az eljárást megindító hirdetményre és közzétételének napja: 
11.∗ Az ajánlattételi felhívás közvetlen megküldésének napja: 
12. Az összegezés elkészítésének időpontja: 
13. A szerződéskötés tervezetett időpontja: 
14. Az összegezés megküldésének dátuma: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll. 
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21. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez 
 

Az éves statisztikai összegezés 
 

Statisztikai összegezés az éves árubeszerzésekről/építési beruházásokról/szolgáltatásokról∗ 
a Kbt. IV., VI. fejezete, valamint negyedik része szerinti ajánlatkérők vonatkozásában 

 
1. Az ajánlatkérő neve, címe: 
 
2. A szervezet típusa: 

a) állam és egyes szervezetek – a Kbt. 22. § (1) bekezdés a)–c), g)–h) pontok; 
b) helyi önkormányzat és költségvetési szervei (beleértve a helyi kisebbségi 

önkormányzatot, a települési önkormányzatok társulását, a területfejlesztési 
önkormányzati társulást, a helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szervet), 
valamint a megyei területfejlesztési tanács, a térségi fejlesztési tanács és a regionális 
fejlesztési tanács [Kbt. 22. § (1) bekezdés d) pont]; 

c) közjogi szervezet – Kbt. 22. § (1) bekezdés f), i)–k) pontok; 
d) egyéb szervezet. 

 
3. A közösségi értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzések száma és értéke (a 
Kbt. IV. fejezete): 
 
4. A nemzeti értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzések száma és értéke (a 
Kbt. VI. fejezete): 
 
5. Egyszerű közbeszerzési eljárások száma és értéke (a Kbt. negyedik része): 
 
6. A közbeszerzések összesítése az alábbi táblázatba foglalva, külön-külön a Kbt. IV. és 
VI. fejezete szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásokra vonatkozóan (értékeket Ft-ban 
kifejezve), kivéve a 8–9. pontokban szereplő közbeszerzéseket: 

 
Árubeszerzés 
 

Eljárás fajtája* 
Nyílt Meghívásos Tárgyalásos 

Összes A beszerzés 
CPV kódja 
(főtárgy) 

Nyertes 
székhelye 
(ország) Száma Értéke Száma Értéke Száma Értéke Száma Értéke

          
          
          
          
          

Összes közbeszerzés         
   * A Kbt. VI. fejezete szerint lefolytatott keretmegállapodásos eljárás esetében az eljárás fajtáját az eljárás első része 
határozza meg. 

                                                 
∗ Közbeszerzési tárgyanként (árubeszerzés/építési beruházás és építési koncesszió/szolgáltatás és szolgáltatási 
koncesszió) külön-külön kell az összegezést elkészíteni. Szolgáltatás esetében a szolgáltatási kategória számot is 
fel kell tüntetni. 
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Építési beruházás/Építési koncesszió 
 

Eljárás fajtája* 
Nyílt Meghívásos Tárgyalásos 

Összes A beszerzés 
CPV kódja 
(főtárgy) 

Nyertes 
székhelye 
(ország) Száma Értéke Száma Értéke Száma Értéke Száma Értéke

          
          
          
          
          

Összes közbeszerzés         
 
* A Kbt. VI. fejezete szerint lefolytatott keretmegállapodásos eljárás esetében az eljárás fajtáját az eljárás első része 
határozza meg. 
 
 
Szolgáltatás/Szolgáltatási koncesszió 
 

Eljárás 
Eljárás típusa* 

A beszerzés 
CPV kódja 
(főtárgy) 

Nyertes 
székhelye 
(ország) száma értéke 

    
    
    Nyílt 

    
    
    
    Meghívásos 

    
    
    
    Tárgyalásos 

    
    
    
    Egyszerűsített 

    
Összes közbeszerzés     
 
* A Kbt. VI. fejezete szerint lefolytatott keretmegállapodásos eljárás esetében az eljárás fajtáját az eljárás első része 
határozza meg. 
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7. A tárgyalásos eljárások alapján megvalósított közbeszerzések összesítése az alábbi 
táblázatokba foglalva, külön-külön a Kbt. IV. és VI. fejezete szerint lefolytatott közbeszerzési 
eljárásokra vonatkozóan (értékeket Ft-ban kifejezve): 
 
Árubeszerzés 
 

124. § (2) a) 125. § (1) 125. § (2) a) 125. § (2) b) 125. § (2) c) Nyertes  
székhelye 
(ország) Száma Értéke Száma Értéke Száma Értéke Száma Értéke Száma Értéke

           

           

           

           

Összes 
közbeszerzés 

          

 

125. § (4) a) 125. § (4) b) 257. § (2) a)* 257. § (2) b)* Összes Nyertes  
székhelye 
(ország) Száma Értéke Száma Értéke Száma Értéke Száma Értéke Száma Értéke

           

           

           

           

Összes 
közbeszerzés 

          

 
* A Kbt. IV. fejezete szerinti eljárásról készített táblázatban e részek értelemszerűen nem tölthetők ki. 
 
Építési beruházás 
 

124. § (2) a) 124. § (2) b) 124. § (2) c) 125. § (1) Nyertes  
székhelye 
(ország) Száma Értéke Száma Értéke Száma Értéke Száma Értéke 

         

         

         

         

Összes 
közbeszerzés 

        

 

125. § (2) a) 125. § (2) b) 125. § (2) c) 125. § (3) a) Nyertes  
székhelye 
(ország) Száma Értéke Száma Értéke Száma Értéke Száma Értéke 

         

         

         

         

Összes 
közbeszerzés 

        



 
 
 
 
382 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/3. szám 

 

 

125. § (3) b) 257. § (2) b)* Összes Nyertes  
székhelye 
(ország) Száma Értéke Száma Értéke Száma Értéke

       

       

       

       

Összes 
közbeszerzés 

      

 
* A Kbt. IV. fejezete szerinti eljárásról készített táblázatban e rész értelemszerűen nem tölthető ki. 
 
Szolgáltatás 
 

124. § (2) a) 124. § (2) b) 124. § (2) d) 125. § (1) Nyertes  
székhelye 
(ország) Száma Értéke Száma Értéke Száma Értéke Száma Értéke 

         

         

         

         

Összes 
közbeszerzés 

        

 

125. § (2) a) 125. § (2) b) 125. § (2) c) 125. § (3) a) Nyertes  
székhelye 
(ország) Száma Értéke Száma Értéke Száma Értéke Száma Értéke 

         

         

         

         

Összes 
közbeszerzés 

        

 

125. § (3) b) 125. § (5) 257. § (2) b) * Összes Nyertes  
székhelye 
(ország) Száma Értéke Száma Értéke Száma Értéke Száma Értéke 

         

         

         

         

Összes 
közbeszerzés 

        

 
* A Kbt. IV. fejezete szerinti eljárásról készített táblázatban e rész értelemszerűen nem tölthető ki. 
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8. A WTO Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá nem tartozó, a közösségi 
értékhatárokat elérő vagy azt meghaladó értékű közbeszerzések száma, értéke: 
 
9. A központosított közbeszerzési eljárásban beszerzett áruk/szolgáltatások értéke: 
 
10. A tervpályázati eljárások és az egyszerű tervpályázati eljárások száma és értéke (Kbt. IV., 
VI. fejezete és negyedik része szerinti eljárásonként): 

 
 

Statisztikai összegezés az éves árubeszerzésekről/építési beruházásokról/szolgáltatásokról 
a Kbt. V., VII. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában 

 
1. Ajánlatkérő neve, címe: 
 
2. Az ajánlatkérő tevékenységi köre: 

a) a Kbt. 163. § (1) bekezdés a) pontja szerinti tevékenység az ivóvíz 
tekintetében; 

b) a Kbt. 163. § (1) bekezdés a) pontja szerinti tevékenység a villamos energia 
tekintetében; 

c) a Kbt. 163. § (1) bekezdés a) pontja szerinti tevékenység a gáz és hőenergia 
tekintetében; 

d) a Kbt. 163. § (1) bekezdés ba) pontja szerinti tevékenység a kőolaj és a gáz 
tekintetében; 

e) a Kbt. 163. § (1) bekezdés ba) pontja szerinti tevékenység a szén vagy más 
szilárd tüzelőanyag tekintetében; 

f) a Kbt. 163. § (1) bekezdés c) pontja szerinti tevékenység a vasúti közlekedés 
tekintetében; 

g) a Kbt. 163. § (1) bekezdés c) pontja szerinti tevékenység, kivéve a nem városi 
vasúti közlekedést; 

h) a Kbt. 163. § (1) bekezdés bb) pontja szerinti tevékenység repülőtér 
tekintetében; 

i) a Kbt. 163. § (1) bekezdés bb) pontja szerinti tevékenység, kivéve a repülőtér 
tekintetében; 

j) a Kbt. 163. § (1) bekezdés d) pontja szerinti tevékenység. 
 
3. A közösségi értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzések száma és értéke 
(a Kbt. V. fejezete): 
 
4. A nemzeti értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzések száma és értéke 
(a Kbt. VII. fejezete): 
 
5. A közbeszerzések összesítése az alábbi táblázatokba foglalva, külön-külön a Kbt. V. és 
VII. fejezete szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásokra vonatkozóan: 
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Árubeszerzés 
 

Eljárás fajtája** 
Nyílt Meghívásos Tárgyalásos 

Összes A beszerzés 
CPV kódja 
(főtrágy) 

Nyertes 
székhelye 
(ország) Száma Értéke Száma Értéke Száma Értéke Száma Értéke 

          
          
          
          
          

Összes beszerzés         
   **A Kbt. V. és VII. fejezete szerint lefolytatott keretmegállapodásos eljárás esetében az eljárás fajtáját az eljárás első része 
határozza meg. Az időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel, illetőleg az előminősítési hirdetménnyel 
meghirdetett eljárás a közvetlenül megküldött részvételi felhívástól függően meghívásos vagy tárgyalásos eljárásnak minősül. 
 
Építési beruházás 
 

Eljárás fajtája** 
Nyílt Meghívásos Tárgyalásos 

Összes A beszerzés 
CPV kódja 
(főtrágy) 

Nyertes 
székhelye 
(ország) Száma Értéke Száma Értéke Száma Értéke Száma Értéke 

          
          
          
          
          

Összes beszerzés         
   **A Kbt. V. és VII. fejezete szerint lefolytatott keretmegállapodásos eljárás esetében az eljárás fajtáját az eljárás első része 
határozza meg. Az időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel, illetőleg az előminősítési hirdetménnyel 
meghirdetett eljárás a közvetlenül megküldött részvételi felhívástól függően meghívásos vagy tárgyalásos eljárásnak minősül. 
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Szolgáltatás 
 

Eljárás 
Eljárás típusa** 

A beszerzés 
CPV kódja 
(főtárgy) 

Nyertes 
székhelye 
(ország) száma értéke 

    
    
    Nyílt 

    
    
    
    Meghívásos 

    
    
    
    Tárgyalásos 

    
    
    
    Egyszerűsített 

    
Összes közbeszerzés     

   **A Kbt. V. és VII. fejezete szerint lefolytatott keretmegállapodásos eljárás esetében az eljárás fajtáját az eljárás első része 
határozza meg. Az időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel, illetőleg az előminősítési hirdetménnyel 
meghirdetett eljárás a közvetlenül megküldött részvételi felhívástól függően meghívásos vagy tárgyalásos eljárásnak minősül. 
 
6. A hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárások száma és értéke, külön-külön a Kbt. 
V. és VII. fejezete (225. §) szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásokra vonatkozóan: 
 
7. A tervpályázati eljárások száma és értéke (a Kbt. V., VII. fejezete szerinti eljárásonként): 



22. melléklet
a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez

A minták kitöltési útmutatója

Ál ta lá nos meg jegy zé sek

1. E ren de let mel lék le te sze rin ti min ták – az egy sé ge sí -
tés ér de ké ben – a 2004/17/EK és a 2004/18/EK euró pai
par la men ti és ta ná csi irány el vek nek meg fe le lõ, a köz be -
szer zé si el já rá sok ke re té ben meg je le nõ hir det mé nyek köz -
zé té te lé re hasz ná lan dó szab vá nyos ûr la pok lét re ho zá sá ról
 szóló 2005. szep tem ber 7-i 1564/2005/EK bi zott sá gi ren -
de let (a továb biak ban: a köz be szer zé si hir det mé nyek köz -
zé té te lé nél hasz nált szab vány ûr la pok ról  szóló euró pai kö -
zös sé gi ren de let) sze rin ti min tá kat kö ve tik, a szük sé ges el -
té ré sek kel.

2. A min ták ban a sza ka szok szá mo zá sa nem fel tét le nül
fo lya ma tos, fi gye lem mel az 1. pont ban hi vat ko zott bi zott -
sá gi ren de let sze rin ti min ták ban fog lal tak ra.

3. A Köz be szer zé si Meg álla po dás (GPA) ha tá lya alá
tar to zás kér dé se te kin te té ben lásd a Kbt. 19.  §-a sze rin ti, a
Ma gyar Köz tár sa ság nak és az Euró pai Kö zös ség nek a
köz be szer zé sek te rén fenn ál ló nem zet kö zi kötelezettsé -
geirõl  szóló 8001/2005. (X. 27.) KüM–TNM–IM együt tes
tá jé koz ta tó ban fog lal ta kat.

A Köz be szer zé si Meg álla po dás (GPA) kap csán lásd
még az Euró pai Unió Ta ná csá nak 94/800/EK ha tá ro za tát
(1994. de cem ber 22.) a több ol da lú tár gya lá sok Uru gu a yi
For du ló ján (1986–1994) el ért meg ál la po dá sok nak a Kö -
zös ség ne vé ben a ha tás kö ré be tar to zó ügyek te kin te té ben
tör té nõ meg kö té sé rõl, valamint en nek 4. szá mú mel lék le -
tét a Köz be szer zé si Meg ál la po dás ról.

[A Meg álla po dás ma gyar nyel vû, hi te les szö veg e – a
WTO-egyez mény töb bi ré szé vel együtt – az Euró pai Unió
Hi va ta los Lap ja 2004. évi kü lön ki adá sá ban, a 11. fe je zet 21.
kö te té ben je len t meg. A meg álla po dás szö veg e elér hetõk
a kö vet ke zõ cí men is: http://eu ro pa.eu.int/eur-lex/lex/lex/
 LexUriServ/site/hu/dd/11/21/21994A1223(21) HU.pdf]

4. A „Cím zett” ro vat a táb lá za tos ré szek ben az adott
szer ve ze ten be lü li re le váns egy sé get vagy sze mélyt je löl -
het. En nek el sõ sor ban a fel hí vá sok, ki írá sok ese tén van je -
len tõ sé ge (pl. aho va cí mez ni kell az aján la to kat vagy a tá -
jé koz ta tás ké rést).

5. ,,Az aján lat ké rõ/ki író tí pu sa” címû pon tok ban a
„köz pon ti szin tû” szer ve zet alatt az ál lam és a Kbt. 22.  §-a
(1) be kez dé sé nek a)–c), g)–h) pont ja i ban meg ha tá ro zott
szer ve ze te ket kell ér te ni.

„Az aján lat ké rõ/ki író tí pu sa” címû pon tok ban a „köz jo -
gi szer ve zet” alatt a Kbt. 22.  §-a (1) be kez dé sé nek i) pont ja 
sze rin ti szer ve ze te ket, valamint a Kbt. 22.  §-a (1) be kez dé -
sé ben fel so rolt egyéb, az i) pont ban fog lal tak nak meg fe le -
lõ szer ve ze te ket [a Kbt. 22.  §-a (1) be kez dé sé nek f),
j)–k) pont ja sze rin ti szer ve ze te ket] kell ér te ni.

„Az aján lat ké rõ/ki író tí pu sa” címû pon tok ban a „re gi o -
ná lis/he lyi szin tû” szer ve zet alatt a he lyi ön kor mány za tot
és költ ség ve té si szer ve it (be le ért ve a he lyi ki sebb sé gi ön -
kor mány za tot, a te le pü lé si ön kor mány za tok tár su lá sát, a
te rü let fej lesz té si ön kor mány za ti tár su lást, a he lyi ki sebb -
sé gi ön kor mány za ti költ ség ve té si szer vet), valamint a me -
gyei te rü let fej lesz té si ta ná csot, a tér sé gi fej lesz té si ta ná -
csot és a re gi o ná lis fej lesz té si ta ná csot [Kbt. 22.  § (1) be -
kez dés d) pont] kell ér te ni.

6. ,,Az aján lat ké rõ ál tal a szer zõ dés hez ren delt el ne ve -
zés” az aján lat ké rõ ál tal adott meg ha tá ro zás, amely se gí ti
és egy sze rû sí ti az adott köz be szer zés, ille tõ leg szer zõ dés
be azo no sí tá sát, és egy ben ki fe je zi annak lé nye gét, jel le -
gét.

7. ,,Az aján lat ké rõ/ki író ál tal az ak tá hoz ren delt hi vat -
ko zá si szám” címû pon tok ban a sa ját ügy irat szám meg je -
lö lé sé re van le he tõ ség.

8. ,,A szer zõ dés szá ma” az el já rás ered mé nyé rõl  szóló
tá jé koz ta tók ban azt jel zi, aho gyan az aján lat ké rõ maga
nyil ván tart ja a szer zõ dést (ez le het ügy irat szám sze rin ti
meg je lö lés is).

9. A „szol gál ta tá si ka te gó ria” címû pon tok ban – az
adott eset tõl füg gõ en – a Kbt. 3. szá mú mel lék le te, ille tõ -
leg 4. szá mú mel lék le te sze rin ti meg fe le lõ ka te gó ria szá -
mot kell meg ad ni.

10. A „Nó menk la tú ra” (nó menk la tú rák) kap csán lásd a
Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék rõl (CPV)  szóló kö zös -
sé gi ren de le tet és mó do sí tá sát (je len leg ér vé nyes: a
2151/2003/EK bi zott sá gi ren de let tel mó do sí tott
2195/2002/EK euró pai par la men ti és ta ná csi ren de let).

11. A NUTS-kó dok (sta tisz ti kai célú te rü le ti egy sé gek
nó menk la tú rá ja) Ma gyar or szág te kin te té ben is el ér he tõk a
kö vet ke zõ cí men:

http://www.eu ro pa.eu.int/comm/eu ros tat/ra mon/nuts/
co de list_en.cfm

12. A nyel vek meg adá sa [pl. „az(ok) a nyelv(ek), ame -
lye(ke)n az aján la tok vagy a rész vé te li je lent ke zé sek be -
nyújt ha tók”] kap csán az „Egyéb or szág” alatt az Euró pai
Uni ón kí vü li or szá go kat kell ér te ni. A ma gyar nyelv fel -
tün te té se „HU”-ként sze re pel.

13. Az „adott eset ben” for du la tok azt jel zik, hogy csak a 
re le váns, al kal maz ha tó vagy al kal ma zás ra ke rü lõ ese tek -
ben kell ki töl te ni az adott pon to kat.

14. Az elõ ze tes össze sí tett tá jé koz ta tók ban és az idõ sza -
kos elõ ze tes tá jé koz ta tók ban (nem el já rás meg hir de té se) a
ré szek re vo nat ko zó in for má ci ók nem fel tét le nül a rész -
aján lat té tel re [Kbt. 50.  § (3) be kez dé se] utal nak.

15. Ha a Köz be szer zé si Ér te sí tõ ben tör té nõ meg hir de -
tést, köz zé té telt kell fel tün tet ni, a hir det mény KÉ nyil ván -
tar tá si szá mát meg kell adni a köz zé té tel nap já val együtt.

16. E ren de let sze rin ti min ták ese té ben a hir det mény fel -
adá sá nak dá tu mát az aján lat ké rõ (ké rel me zõ) töl ti ki.
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17. A hir det mény nek a min ták fej lé cén sze rep lõ e-ma il
cím re (hir det meny@koz be szer ze sek-ta na csa.hu) tör té nõ
el jut ta tá sa ön ma gá ban még nem je len ti a hir det mény
elekt ro ni kus úton tör té nõ fel adá sát. A hir det mé nyek elekt -
ro ni kus úton tör té nõ fel adá sá nak kö ve tel mé nye it a köz be -
szer zé si és terv pá lyá za ti hir det mé nyek meg kül dé sé nek és
köz zé té te lé nek rész le tes sza bá lya i ról, a hir det mé nyek el -
len õr zé sé nek rend jé rõl és díj ár ól, valamint a Köz be szer zé -
si Ér te sí tõ ben tör té nõ köz zé té tel rend jé rõl és díj ár ól  szóló
34/2004. (III. 12.) Korm. ren de let és a köz be szer zé si el já -
rá sok ban elekt ro ni ku san gya ko rol ha tó el já rá si cse lek mé -
nyek sza bá lya i ról és az Elekt ro ni kus Köz be szer zé si Rend -
szer rõl  szóló 167/2004. (V. 25.) Korm. ren de let tartal -
mazza.

18. „A fel hasz ná lói ol dal” az aján lat ké rõ hon lap já nak
azt a ré szét je len ti, amely a köz be szer zé si el já rá sa i val kap -
cso la tos in for má ci ó kat el kü lö ní tet ten sze re pel te ti.

1. mel lék let

1. A hir det mény kap csán lásd a Kbt. IV., V., VI. vagy
VII. fe je ze te sze rin ti egy sze rû sí tett el já rás sza bá lya it
(145–152.  §, 238.  §, 268.  §, 289. §).

2. Az I.1) pont ban sze rep lõ „To váb bi in for má ci ók a kö -
vet ke zõ cí men sze rez he tõk be” ro vat kap csán lásd a Kbt.
151.  §-ának (2) be kez dé sét is.

3. Az I.2) pont ban sze rep lõ „A do ku men tá ció a kö vet -
ke zõ cí men sze rez he tõ be” ro vat ki töl té se nem kö te le zõ,
de le het sé ges [Kbt. 151.  § (1) be kez dé se].

4. A II. 1.1) pont ban sze rep lõ „Az aján lat ké rõ ál tal a
szer zõ dés hez ren delt el ne ve zés” kap csán lásd az ál ta lá nos
meg jegy zé sek 6. pont ját.

5. A II.1.3) pont kap csán – a Kbt. IV. és VI. fe je ze te al -
kal ma zá sá ban – lásd a Kbt. 50.  §-ának (1) be kez dé sét,
valamint 58.  §-át, ille tõ leg 51.  §-ának (3) be kez dé sét. [A
köz be szer zé si mû sza ki le írás és az 51.  § (3) be kez dé sé ben
fog lal tak a do ku men tá ci ó ban is meg ad ha tók, ha az aján lat -
ké rõ do ku men tá ci ót ké szít.]

A II.1.3) pont kap csán – a Kbt. V. és VII. fe je ze te al kal -
ma zá sá ban – lásd a Kbt. 50.  §-ának (1) be kez dé sét,
valamint 190.  §-át, ille tõ leg 51.  §-ának (3) be kez dé sét
[198.  §-ának (1) be kez dé sét]. [A köz be szer zé si mû sza ki
le írás és a 198.  § (1) be kez dé sé ben fog lal tak a do ku men tá -
ci ó ban is meg ad ha tók, ha az aján lat ké rõ do ku men tá ci ót
ké szít.]

6. A II.1.5) pont kap csán, ha az aján lat ké rõ le he tõ vé te -
szi a köz be szer zés egy ré szé re (ré sze i re) tör té nõ aján lat té -
telt, elõ kell ír nia – az „Egyéb in for má ci ók” kö ré ben –,
hogy a köz be szer zés tár gyá nak mely ré sze i re (ele me i re)
le het rész aján la tot ten ni [Kbt. 50.  § (3) be kez dé se].

7. A II.1.6) pont kap csán lásd a Kbt. 51.  §-át, ille tõ leg
198.  §-át.

8. A II.2.1) pont kap csán lásd a Kbt. 50.  §-ának
(1)–(2) be kez dé sét is. A köz be szer zés mennyi sé gét az

aján lat ké rõ az aján la ti fel hí vás ban min den eset ben kö te les
meg ha tá roz ni. A Kbt. 50.  §-ának (2) be kez dé se alap ján
ugyan ak kor a köz be szer zés mennyi sé ge meg ha tá roz ha tó
úgyis, hogy az aján lat ké rõ a leg ala cso nyabb vagy a leg ma -
ga sabb mennyi sé get vagy ér té ket köz li, és ki kö ti az et tõl
való el té rés szá za lé kos mér té két.

9. A II.2.2) pont (vé te li jog) kap csán lásd a Kbt. 35.  §-a
(1) be kez dé sé nek utol só mon da tát és 37.  §-ának (2) be kez -
dé sét, valamint a Pol gá ri Tör vény könyv rõl  szóló 1959. évi 
IV. tör vény (Ptk.) 375.  §-a irány adó.

10. A III.1.1) pont kap csán lásd a Ptk. vo nat ko zó ren del -
ke zé se it, valamint a Kbt. 53.  §-ának (5) be kez dé sét.

11. A III.1.2) pont kap csán lásd a Kbt. 53.  §-ának (1) be -
kez dé sét.

12. A III.1.3) pont kap csán lásd a Kbt. 52.  §-át.

13. A III.1.4) kap csán lásd a Kbt. 53.  §-ának (6)–(8) be -
kez dé se it.

14. A III.2) pont kap csán lásd a Kbt. 13.  §-ának (4) be -
kez dé sét, 151.  §-ának (3)–(4) be kez dé sét. E pont ban az al -
vál lal ko zók ra, ille tõ leg a köz be szer zés ér té ké nek tíz szá -
za lé kát meg ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál -
lal ko zók ra vo nat ko zó fel té te le ket is ér te ni kell a Kbt.-vel
össz hang ban.

15. A III.2.1) pont kap csán lásd a Kbt. 151.  §-ának
(3) be kez dé sét is. (Az aján lat ké rõ nek leg alább egy al kal -
mas sá gi fel té telt elõ kell ír nia.)

16. A III.2.2) pont kap csán lásd a Kbt. 151.  §-ának
(4) be kez dé sét is. (Az aján lat ké rõ nek leg alább egy al kal -
mas sá gi fel té telt elõ kell ír nia.)

17. A III.2.3) pont kap csán lásd a Kbt. 151.  §-ának
(4) be kez dé sét is.

18. A III.2.4) pont kap csán lásd a Kbt. – 2007. ja nu ár
1-jén ha tály ba lépõ – 17/A.  §-át és a Kbt. 404.  §-a (1) be -
kez dé sé nek m) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján
meg al ko tan dó kor mány ren de le tet.

19. A III.3.1) pont kap csán lásd a Kbt. 61.  §-ának (3) be -
kez dé sét is.

20. A III.3.2) pont kap csán lásd a Kbt. 65.  §-ának (2) be -
kez dé sét

21. A IV.1.1) pont kap csán lásd a Kbt. 146.  §-át,
149.  §-ának (1) be kez dé sét.

22. A IV.1.2) pont kap csán lásd a Kbt. 21.  §-ának (3) be -
kez dé sét, 161. §-ának (2) be kez dé sét, 240.  §-ának (3) be -
kez dé sét, ille tõ leg 271.  §-ának (2) be kez dé sét.

23. A IV.1.3) pont ban az „IGEN” vá lasz meg je lö lé se
ese tén a „Ki egé szí tõ in for má ci ók” kö ré ben kell meg je löl ni 
azo kat, aki ket az aján lat ké rõ az el já rás ban egy ben aján lat -
té tel re fel hív, valamint ott kell arra a le he tõ ség re hi vat koz -
ni, hogy a meg je löl te ken kí vül az el já rás ban mind azok te -
het nek aján la tot a hir det mény alap ján, akik al kal ma sak a
szer zõ dés tel je sí té sé re [Kbt. 149.  § (2) be kez dé se].
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24. A IV.2.1) pon tot – a Kbt. 57.  §-ával össz hang ban –
a kö vet ke zõk sze rint kell ki töl te ni az összes sé gé ben leg -
elõ nyö sebb aján lat ki vá lasz tá sa ese tén: a IV.2.1) pont ban
kell meg ha tá roz ni a rész szem pon to kat és azok súly szá mát; 
a pont szám alsó és fel sõ ha tár át, valamint a pon to zá si
mód szert (mód sze re ket) a VI. sza kasz, „Ki egé szí tõ in for -
má ci ók” VI.3) „To váb bi in for má ci ók” kö ré ben kell meg -
ad ni az zal, hogy a mód szer (mód sze rek) rész le tes is mer te -
té se a do ku men tá ci ó ban is meg ad ha tó, ha az aján lat ké rõ
do ku men tá ci ót ké szít [Kbt. 57.  § (5) be kez dé se].

Ha az aján lat ké rõ a rész szem pon tok kö ré ben al szem -
pon to kat is meg ha tá roz [Kbt. 57.  § (4) be kez dé sé nek
e) pont ja], az al szem pon to kat és súly szá mu kat is meg kell
ad nia a hir det mény ben a rész szem pon tok mel lett vagy a
VI. sza kasz, „Ki egé szí tõ in for má ci ók” VI.3) „To váb bi in -
for má ci ók” kö ré ben.

25. A IV. 2.2) pont kap csán lásd a Kbt. 2006. jú li us
1-jén.

26. A IV.3.1) pont kap csán lásd az Ál ta lá nos meg jegy -
zé sek 7. pont ját.

27. A IV.3.2) pont ki töl té se ak kor le het sé ges, ha az
aján lat ké rõ a tárgy be li köz be szer zés re vo nat ko zó an elõ ze -
tes össze sí tett tá jé koz ta tót vagy idõ sza kos elõ ze tes tá jé -
koz ta tót tar tal ma zó hir det ményt tett köz zé. En nek köz zé -
té te le azon ban nem kö te le zõ (lásd a Kbt. 42.  §-át,
181.  §-át, 247.  §-át, 276.  §-át).

28. A IV.3.3) pont ki töl té se nem kö te le zõ, de le het sé ges
[Kbt. 151.  § (1) be kez dé se].

29. A IV.3.4) pont kap csán lásd a Kbt. 74.  §-ának (6) be -
kez dé sét [151. §-ának (9) be kez dé sét].

30. A IV.3.6) pont kap csán – tár gya lás nél kü li el já rás
ese tén – lásd a Kbt. 151.  §-ának (6) be kez dé sét. A Kbt.
78.  §-ának (2) be kez dé se ak ként ren del ke zik, hogy az
aján lat te võ leg alább az aján la ti fel hí vás ban meg adott ter -
ve zett szer zõ dés kö té si idõ pont le jár tá ig köt ve van aján la -
tá hoz (ki vé ve, ha az aján lat ké rõ úgy nyi lat ko zott, hogy
egyik aján lat te võ vel sem kí ván szer zõ dést köt ni). E pont -
ban te hát a Kbt.-ben elõ írt nál rö vi debb aján la ti kö tött sé gi
idõ tar ta mot nem ha tá roz hat meg az aján lat ké rõ, hosszab -
bat azon ban igen. A ter ve zett szer zõ dés kö té si idõ pon tot
– a Kbt.-ben elõ ír tak nak meg fe le lõ en [99.  § (2) bekez -
dése] – az „Egyéb in for má ci ók” kö ré ben kell megadni.

31. A IV.3.8) pont ban a „Dá tum”, „Idõ pont” kap csán
lásd a Kbt. 79.  §-át és 80.  §-ának (1) be kez dé sét. Az aján la -
tok fel bon tá sá nak (kez dõ) idõ pont ja te hát meg egye zik az
aján lat té te li ha tár idõ le jár tá nak idõ pont já val. „Az aján la -
tok fel bon tá sán je len lét re jo go sult sze mé lyek” kap csán a
Kbt. 80.  §-ának (2) be kez dé sé vel össz hang ban kell el jár ni.

32. A VI.1) pont kap csán lásd a Kbt. 37.  §-ának (1) be -
kez dé sét is.

33. A VI.2) pont kap csán lásd a Kbt. 53.  §-ának (2) be -
kez dé sét.

34. A VI.3.1) pont kap csán lásd a Kbt. 83.  §-ának
(1)–(2) be kez dé sét.

35. A VI.3.2) pont kap csán lásd a Kbt. 53.  §-ának (3) be -
kez dé sét.

36. A VI.3.3) pont kap csán lásd a Kbt. 128.  §-ának
(4) be kez dé sét is.

37. A VI.3) pont ban kell meg ad ni to váb bá azo kat az
egyéb (és a hir det mény ko ráb bi pont ja i ban nem vagy csak
rész le ge sen sze rep lõ) in for má ci ó kat, ame lyek meg adá sa a
Kbt. alap ján kö te le zõ az aján la ti fel hí vás ban, valamint
azo kat az in for má ci ó kat, me lyek meg adá sa – a Kbt. sze rint 
az aján lat ké rõ dön té sé tõl füg gõ en – kö te le zõ vagy le het sé -
ges az aján la ti fel hí vás ban. Ezek kel össze füg gés ben lásd –
a Kbt. adott fe je ze té nek al kal ma zá sá tól is füg gõ en – a Kbt. 
kö vet ke zõ ren del ke zé se it: 13.  § (4) be kez dé se, 48.  §
(2) be kez dé se, 50.  § (3) be kez dé se, 51.  § (3) be kez dé se
[198.  § (1) be kez dé se], 53.  § (4) be kez dé se, 53.  § (5) be -
kez dé se, 54.  § (2) be kez dé se, 55.  §, 56.  § (5) be kez dé se,
57.  § (5) be kez dé se, 58.  § (1) be kez dé se [190.  §], 59.  §
(1)–(2) be kez dé se, (5) be kez dé sé nek b) pont ja, 70.  §
(1) be kez dé se, 79.  § (2)–(3) be kez dé se, 91.  § (2) be kez dé -
se, 99.  § (1) be kez dé se, 149.  § (2) be kez dé se, 151.  § (9) be -
kez dé se; 192.  §; 310.  § (2)–(3) be kez dé se. A hir det mény -
min ta ugyan ak kor ne ve sít is né hány, az egyéb in for má ci ók 
kö ré ben meg adan dó in for má ci ót.

2. mel lék let

1. A hir det mény Köz be szer zé si Ér te sí tõ ben tör té nõ
köz zé té te le kap csán lásd a Kbt. IV. fe je ze te sze rin ti nyílt,
meg hí vá sos, hir det mény köz zé té te lé vel in du ló vagy hir -
det mény nél kü li tár gya lá sos el já rást, a ver seny pár be szé -
det, ille tõ leg gyor sí tott el já rást, valamint egy sze rû sí tett el -
já rást [ez utób bi te kin te té ben lásd a Kbt. 151.  §-ának
(8) be kez dé sét]. Épí té si kon cesszió, valamint a Kbt. 144.  § 
(1) be kez dé se sze rin ti kon cesszi ós jo go sult el já rá sa ese té -
ben – a Kbt. IV. fe je ze te sze rin ti el já rás vé gén – szin tén a
2. mel lék let sze rin ti hir det mé nyi min tát kell al kal maz ni a
Köz be szer zé si Ér te sí tõ ben tör té nõ kö te le zõ köz zé té tel re
[Kbt. 138.  § (3) be kez dé se, 144.  § (4) be kez dé se]. A ke ret -
meg ál la po dá sos el já rás mind két rész e [Kbt. 136/A.  § (1),
(8) be kez dés, Kbt. 136/C.  § (5) be kez dés] vé gén hir det -
ményt kell köz zé ten ni a Köz be szer zé si Ér te sí tõ ben az el já -
rás ered mé nyé rõl az zal, hogy a Kbt. 136/C.  §-ának (5) be -
kez dé se alap ján az aján lat ké rõ az el já rás má so dik rész e(i)
ered mé nyé rõl vagy ered mény te len sé gé rõl  szóló tá jé koz ta -
tót a ke ret meg ál la po dás alap ján meg va ló sí tott köz be szer -
zé sek ér de ké ben kö tött szer zõ dé sek rõl együt te sen is köz -
zé te he ti.

A hir det mény Köz be szer zé si Ér te sí tõ ben tör té nõ köz zé -
té te le kap csán to váb bá lásd a Kbt. V. fe je ze te sze rin ti nyílt
el já rást, rész vé te li fel hí vást tar tal ma zó hir det ménnyel in -
du ló meg hí vá sos vagy tár gya lá sos el já rást, idõ sza kos elõ -
ze tes tá jé koz ta tót tar tal ma zó hir det ménnyel vagy elõ mi nõ -
sí té si hir det ménnyel meg hir de tett meg hí vá sos vagy tár -
gya lá sos el já rást, hir det mény nél kü li tár gya lá sos el já rást,
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valamint egy sze rû sí tett el já rást. A ke ret meg ál la po dá sos
el já rás mind két rész e (Kbt. 232.  §) vé gén hir det ményt kell
köz zé ten ni a Köz be szer zé si Ér te sí tõ ben az el já rás ered mé -
nyé rõl az zal azon ban, hogy a Kbt. 237.  §-ának (4) be kez -
dé se alap ján az aján lat ké rõ a hir det mény nél kü li tár gya lá -
sos el já rás ered mé nyé rõl vagy ered mény te len sé gé rõl  szóló 
tá jé koz ta tót tar tal ma zó hir det ményt a ke ret meg ál la po dás
alap ján meg va ló sí tott köz be szer zé sek ér de ké ben kö tött
szer zõ dé sek rõl együt te sen is köz zé te he ti.

2. Az I.2) pont ban sze rep lõ „Az aján lat ké rõ tí pu sa”
kap csán lásd az ál ta lá nos meg jegy zé sek 5. pont ját.

3. A II.1.1) pont ban sze rep lõ „Az aján lat ké rõ ál tal a
szer zõ dés hez ren delt el ne ve zés” kap csán lásd az ál ta lá nos
meg jegy zé sek 6. pont ját.

4. A II.1.3) pon tot csak ke ret meg ál la po dá sos el já rás,
illetve di na mi kus be szer zé si rend szer ese té ben kell ki töl te -
ni. Ke ret meg ál la po dá sos el já rás al kal ma zá sa ese tén az el -
já rás elsõ ré szé rõl ké szí tett tá jé koz ta tó ban a „ke ret meg ál -
la po dás meg kö té se” ro va tot kell meg je löl ni, az el já rás má -
so dik ré szé rõl ké szí tett tá jé koz ta tó ban pe dig értelemsze -
rûen a „ke ret meg ál la po dá son ala pu ló szer zõ dés megkö -
tése” ro va tot kell meg je löl ni.

5. A II.2.2) pont kap csán az épí té si kon cesszió ese tén
tel je sí ten dõ pénz be li és nem pénz be li el len szol gál ta tást
kell le ír ni, lásd a Kbt. 26.  §-át.

6. A IV.1.1.3) pont kap csán – a Kbt. IV. fe je ze té nek al -
kal ma zá sa ese tén – lásd a Kbt. 125.  §-ának (1)–(5) be kez -
dé sét, 136.  §-át (gyor sí tott el já rás), 139.  §-a (2) be kez dé sé -
nek má so dik mon da tát (épí té si kon cesszió ese té ben),
144.  §-a (6) be kez dé sé nek má so dik mon da tát [a Kbt.
144.  § (1) be kez dé se sze rin ti kon cesszi ós jo go sult el já rá sa
ese té ben], ille tõ leg 147.  §-ának (2) és (5) be kez dé sét (egy -
sze rû sí tett el já rás ese té ben).

A IV.1.1.3) pont kap csán – a Kbt. V. fe je ze té nek al kal -
ma zá sa ese tén – lásd a Kbt. 225.  §-ának (1)–(5) be kez dé -
sét, ille tõ leg 147.  §-ának (2) és (5) be kez dé sét és
238.  §-ának (3) be kez dé sét (egy sze rû sí tett el já rás ese té -
ben).

7. A IV.1.1.4) pont ban a hir det mény faj tá já nak meg je -
lö lé se a köz be szer zé si el já rást meg in dí tó, ille tõ leg meg hir -
de tõ hir det mény re utal.

8. A IV.2.1) pont kap csán, ha az aján lat ké rõ a rész -
szem pon tok kö ré ben al szem pon to kat is meg ha tá ro zott
[Kbt. 57.  § (4) be kez dé sé nek e) pont ja], az al szem pon to kat 
és súly szá mu kat is meg kell ad nia a hir det mény ben a rész -
szem pon tok mel lett vagy a „To váb bi in for má ci ók” kö ré -
ben.

9. A IV.3.1) pont ban sze rep lõ „Az aján lat ké rõ ál tal az
ak tá hoz ren delt hi vat ko zá si szám” kap csán lásd az ál ta lá -
nos meg jegy zé sek 7. pont ját.

10. Az V. sza kasz (és az az alat ti pon tok) több szö ri ki -
töl té se ak kor le het sé ges, ha az aján lat ké rõ le he tõ vé tet te a
köz be szer zés egy ré szé re (ré sze i re) tör té nõ aján lat té telt, és 
a ré szek te kin te té ben nyer te sek kel kell szer zõ dést köt nie
[Kbt. 50.  § (3) be kez dé se, 99.  § (1) be kez dé se].

Az V. sza kasz (és az az alat ti pon tok) több szö ri ér te lem -
sze rû ki töl té se ke ret meg ál la po dá sos el já rás al kal ma zá sa
ese tén az el já rás elsõ rész e te kin te té ben szin tén le het sé ges
(ke ret meg ál la po dást kötõ aján lat te võk). (A ke ret meg ál la -
po dás szá ma ugyan az egy ke ret meg ál la po dás ese tén.)

11. Az V.1) pon tot nem kell ki töl te ni, ha szer zõ dés kö -
tés re nem ke rül sor [Kbt. 92.  §, 99.  § (3) be kez dé se, 115.  §,
121.  § (7), (9) be kez dé se].

12. Az V.3) pont ban a rész aján la to kat bele kell szá mí ta -
ni az aján la tok szá má ba. Ugyan ak kor egy aján lat te võ
több vál to za tú (al ter na tív) aján lat té te le egy aján lat nak szá -
mít.

13. Az V.5) pon tot a nyer tes aján lat te võ(k) aján la tá ban
fog lal tak alap ján kell ki töl te ni [lásd a Kbt. 71.  §-át, ille tõ -
leg 105.  §-át, valamint 304.  §-ának (2) be kez dé sét is]. Épí -
té si kon cesszió ese tén lásd a Kbt. 140.  §-át.

14. A VI.2.1) pont kap csán – a Kbt. IV. fe je ze té nek al -
kal ma zá sa ese tén – lásd a Kbt. 94.  §-át, 127.  §-ának (4) be -
kez dé sét [ki vé ve a Kbt. 135.  §-ának (1) be kez dé se és
147.  §-ának (4) be kez dé se sze rin ti eset ben].

A VI.2.1) pont kap csán – a Kbt. V. fe je ze té nek al kal ma -
zá sa ese tén – lásd a Kbt. 94.  §-át, 127.  §-ának (4) be kez dé -
sét [ki vé ve a Kbt. 228.  §-ának (1) be kez dé se, 230.  §-a és
147.  §-ának (4) be kez dé se sze rin ti eset ben].

15. A VI.2.2) pont kap csán lásd a Kbt. 92.  §-át,
99.  §-ának (3) be kez dé sét, 115.  §-át, 121.  §-ának (7),
(9) be kez dé sét.

16. A VI.2.3) pont kap csán lásd a Kbt. 96.  §-ának (2) be -
kez dé sét.

17. A VI.2.4) pont kap csán lásd a Kbt. 91.  §-ának (2) be -
kez dé sét.

18. A VI.2.5) pont kap csán lásd a Kbt. 50.  §-ának (3) be -
kez dé sét is.

19. A VI.2.6) pont kap csán lásd a Kbt. 147.  §-ának
(1) be kez dé sét [és 238.  §-ának (2)–(3) be kez dé sét]

20. A VI.2.7) pont kap csán lásd a Kbt. 146.  §-át,
149.  §-ának (1) be kez dé sét.

21. A VI.2.8) pont kap csán – a Kbt. IV. fe je ze té nek al -
kal ma zá sa ese tén – lásd a Kbt. 132.  §-át, 135.  §-ának
(2) be kez dé sét, ille tõ leg 148.  §-át.

A VI.2.8) pont kap csán – a Kbt. V. fe je ze té nek al kal ma -
zá sa ese tén – lásd a Kbt. 227.  §-ának (3) be kez dé sét,
228.  §-ának (2) be kez dé sét, 229.  §-ának (2) be kez dé sét,
230.  §-át, 234.  §-ának (1) be kez dé sét, ille tõ leg 148.  §-át,
238.  §-ának (2) be kez dé sét.

22. A VI.2) pont kap csán lásd a Kbt. 310.  §-ának (3) be -
kez dé sét is.

3. mel lék let

1. A hir det mény kap csán lásd a Kbt. 247–248.  §-át.

2. A II.A. sza kasz II.1) pont já ban és a II.B. sza kasz
II.1) pont já ban sze rep lõ „Az aján lat ké rõ ál tal a szer zõ dés -
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hez ren delt el ne ve zés” kap csán lásd az ál ta lá nos meg jegy -
zé sek 6. pont ját.

3. A II.A. sza kasz II.4) pont já ban és a II.B. sza kasz
II.4) pont ja kap csán – e ren de let ha tály ba lé pé se ide jén – a
Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zé ket (CPV), valamint az
egyéb nó menk la tú rák és a CPV kö zöt ti meg fe le lést a Kö -
zös Köz be szer zé si Szó jegy zék rõl  szóló 2151/2003/EK bi -
zott sá gi ren de let tel mó do sí tott 2195/2002/EK euró pai par -
la men ti és ta ná csi ren de let tar tal maz za.

4. A II.A. sza kasz II.5) pont já ban és a II.B. sza kasz
II.5) pont já ban sze rep lõ „köz be szer zé si el já rás kez de te”
ki fe je zés alatt a köz be szer zés ter ve zett meg kez dé sét kell
ér te ni. [A köz be szer zés meg kez dé se kap csán lásd a Kbt.
245.  §-ának (4) be kez dé sét.]

5. A III.2.1) pont kap csán lásd a Kbt. 2007. ja nu ár 1-jén 
ha tály ba lépõ 17/A.  §-át és a Kbt. 404.  §-a (1) be kez dé sé -
nek m) pont ja alap ján al ko tan dó kor mány ren de le tet.

6. A VI.3) pont ban sze rep lõ „Ál ta lá nos sza bá lyo zás ra
vo nat ko zó in for má ci ók” te kin te té ben lásd a Kbt. 55.  §-át,
valamint a Kbt. 404.  §-ának (3) be kez dé se, illetve
(5)–(7) be kez dé se alap ján ki adott mi nisz te ri ren de le te ket.

7. A „To váb bi in for má ci ók” kö ré ben van le he tõ ség a
ter ve zett köz be szer zé si el já rás faj tá já nak meg adá sá ra. A
ter ve zett köz be szer zé si el já rás faj tá já nak meg adá sa kap -
csán lásd a Kbt. 246.  §-át. Lásd még a Kbt. 310.  §-ának
(3) be kez dé sét.

4. mel lék let

1. A hir det mény kap csán lásd a Kbt. 248.  §-ának (1) be -
kez dé sét, valamint 277.  §-ának (1) be kez dé sét.

2. A II.1) pont ban sze rep lõ „Az aján lat ké rõ ál tal a szer -
zõ dés hez ren delt el ne ve zés” kap csán lásd az ál ta lá nos
meg jegy zé sek 6. pont ját.

3. A II.4) pont kap csán lásd a Kö zös Köz be szer zé si
Szó jegy zék rõl  szóló 2151/2003/EK bi zott sá gi ren de let tel
mó do sí tott 2195/2002/EK euró pai par la men ti és ta ná csi
ren de le tet, amely – az e ren de let ha tály ba lé pé se ide jén –
tar tal maz za a Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zé ket (CPV),
valamint az egyéb nó menk la tú rák és a CPV kö zöt ti meg fe -
le lést.

5. mel lék let

1. A hir det mény kap csán lásd a Kbt. VI. fe je ze te sze -
rin ti nyílt, meg hí vá sos vagy hir det mény köz zé té te lé vel in -
du ló tár gya lá sos, ille tõ leg gyor sí tott el já rás sza bá lya it,
valamint a ver seny pár be széd sza bá lya it, to váb bá a ke ret -
meg ál la po dá sos el já rás elsõ ré szé re vo nat ko zó sza bá lyo -
kat (Kbt. 259.  §-a, ille tõ leg 136/A.  §-a). Épí té si kon cesszió 
ese tén – a Kbt. VI. fe je ze te sze rin ti el já rás ban – szin tén az
5. mel lék let sze rin ti hir det mé nyi min tát kell al kal maz ni.
Szol gál ta tá si kon cesszió ese tén lásd a Kbt. 242.  §-ának
(4) be kez dé sét, 266–267.  §-át [267.  §-ának (4) és (5) be -
kez dé sét is]. Lásd a Kbt. 246.  §-ának (7) be kez dé sét is.

2. A hir det mény nyílt el já rás ese tén aján la ti fel hí vást,
meg hí vá sos vagy tár gya lá sos el já rás, valamint ver seny -
pár be széd ese tén pe dig rész vé te li fel hí vást je len t.

3. Az I.1) pont ban sze rep lõ „to váb bi in for má ci ók a kö -
vet ke zõ cí men sze rez he tõk be” ro vat kap csán lásd a Kbt.
56.  §-ának (1) be kez dé sét, ille tõ leg 103.  §-ának (1) be kez -
dé sét [Lásd a Kbt. 136.  §-ának (5) be kez dé sét is].

4. Az I.1) pont ban sze rep lõ „a do ku men tá ció és to váb bi 
ira tok a kö vet ke zõ cí men sze rez he tõk be” ro vat ki töl té se
nyílt el já rás, valamint ver seny pár be széd ese tén kö te le zõ,
meg hí vá sos vagy tár gya lá sos el já rás ese tén nem kö te le zõ,
de le het sé ges [Kbt. 54.  §-ának (2) be kez dé se, 101.  §
(3) be kez dé sé nek b) pont ja, 120.  § (1) be kez dé sé nek
c) pont ja, valamint 123/B.  § (1) be kez dé sé nek a) pont ja].

5. Az I.1) pont ban sze rep lõ „az aján la to kat vagy rész -
vé te li je lent ke zé se ket a kö vet ke zõ cím re kell be nyúj ta ni”
ro vat kap csán nyílt el já rás ese tén aján la tot, ver seny pár be -
széd, meg hí vá sos vagy tár gya lá sos el já rás ese tén pe dig
rész vé te li je lent ke zést kell ér te ni.

6. A II.1.1) pont ban sze rep lõ „Az aján lat ké rõ ál tal a
szer zõ dés hez ren delt el ne ve zés” kap csán lásd az ál ta lá nos
meg jegy zé sek 6. pont ját.

7. A II.1.2. a), 1.2. b), 1.2. c) pon tok kap csán lásd a
Kbt. 242.  §-át.

8. A II.1.3) pont ban az „Ke ret meg ál la po dás meg kö té -
se” ro vat meg je lö lé se a Kbt. 259.  §-a és 136/A.  §-ának
(1) be kez dé se sze rin ti el já rás ra és ke ret meg ál la po dás [Kbt. 
4.  §-ának 12. pont ja, ille tõ leg 136/A.  § (5) és (6) be kez dé -
se] meg kö té sé re utal.

A II.1.3) pont ban az „Di na mi kus be szer zé si rend szer
(DBR) lét re ho zá sa” ro vat meg je lö lé se a Kbt. 246.  §-ának
(4) be kez dé se sze rin ti el já rás ra utal. (Kbt. 4.  §-ának
2/C. pont ja) A ro va tot – a Kbt. vo nat ko zó ren del ke zé se i -
nek ha tály ba lé pé sé vel össz hang ban – 2007. ja nu ár 1-jé tõl
le het al kal maz ni.

9. A II.1.4) pont kap csán lásd a Kbt. – 259.  §-ára is te -
kin tet tel – 136/A.  §-ának (2) és (3), valamint (6) be kez dé -
sét, ille tõ leg 39/A.  §-ának (1) be kez dé sét.

10. A II.1.5) pont kap csán lásd a Kbt. 50.  §-ának (1) be -
kez dé sét, valamint 58.  §-át, ille tõ leg 51.  §-ának (3) be kez -
dé sét. [A köz be szer zé si mû sza ki le írás, valamint az 58.  §
(5) be kez dé sé ben fog lal tak a do ku men tá ci ó ban is meg ad -
ha tók.]

11. A II.1.6) pont kap csán, e ren de let ha tály ba lé pé se
ide jén a Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zé ket (CPV),
valamint az egyéb nó menk la tú rák és a CPV kö zöt ti meg fe -
le lést a Kö zös Köz be szer zé si Szó jegy zék rõl  szóló
2151/2003/EK bi zott sá gi ren de let tel mó do sí tott
2195/2002/EK euró pai par la men ti és ta ná csi ren de let tar -
tal maz za.
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12. A II.1.7) pont kap csán, ha az aján lat ké rõ le he tõ vé te -
szi a köz be szer zés egy ré szé re (ré sze i re) tör té nõ aján lat té -
telt, elõ kell ír nia – a „To váb bi in for má ci ók” kö ré ben –,
hogy a köz be szer zés tár gyá nak mely ré sze i re (ele me i re)
le het rész aján la tot ten ni [Kbt. 50.  § (3) be kez dé se].

13. A II.1.8) pont kap csán lásd a Kbt. 51.  §-át.

14. A II.2.1) pont kap csán lásd a Kbt. 50.  §-ának (1) és
(2) be kez dé sét is.

15. A II.2.2) pont (vé te li jog) kap csán lásd a Kbt.
24.  §-át, 37.  §-ának (2) be kez dé sét, valamint a Pol gá ri Tör -
vény könyv rõl  szóló 1959. évi IV. tör vé ny (Ptk.) 375.  §-a
irány adó.

16. A III.1.1) pont kap csán lásd a Ptk. vo nat ko zó ren del -
ke zé se it, valamint a Kbt. 53.  §-ának (5) be kez dé sét.

17. A III.1.2) pont kap csán lásd a Kbt. 53.  §-ának (1) be -
kez dé sét [és adott eset ben 26.  §-át, 242.  §-ának (4) be kez -
dé sét].

18. A III.1.3) pont kap csán lásd a Kbt. 52.  §-át.

19. A III.1.4) pont kap csán lásd a Kbt. 53.  §-ának
(6)–(8) be kez dé sét.

20. A III.2.1–3) pont kap csán lásd a Kbt. 13.  §-ának
(4) be kez dé sét, 60–69.  §-át és 71.  §-át, ille tõ leg 105.  §-át.
E pont ban az al vál lal ko zók ra, ille tõ leg a köz be szer zés ér -
té ké nek tíz szá za lé kát meg ha la dó mér ték ben igény be ven -
ni kí vánt al vál lal ko zók ra vo nat ko zó fel té te le ket is ér te ni
kell a Kbt.-vel össz hang ban.

A III.2.2–3) pon tok ban „az al kal mas ság mi ni mum kö ve -
tel mé nyei” ro va tok ban kell meg ha tá roz ni – az al kal mas -
ság meg íté lé sé vel kap cso lat ban – a Kbt. 69.  §-ának (2) be -
kez dé sé ben fog lal ta kat. (Az aján lat ké rõ nek leg alább
egy-egy al kal mas sá gi fel té telt elõ kell ír nia a gaz da sá gi és
pénz ügyi al kal mas ság, illetve a mû sza ki, szak mai al kal -
mas ság kö ré ben.)

21. A III.2.4) pont kap csán lásd a Kbt. – 2007. ja nu ár
1-jén ha tály ba lépõ – 17/A.  §-át és a Kbt. 404.  §-a (1) be -
kez dé sé nek m) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján
meg al ko tan dó kor mány ren de le tet.

22. A III.3.1) pont kap csán lásd a Kbt. 61.  §-ának (3) be -
kez dé sét is.

23. A III.3.2) pont kap csán lásd a Kbt. 65.  §-ának (2) be -
kez dé sét.

24. A IV.1.1) pont kap csán lásd a Kbt. 246.  §-át,
257.  §-a (3) be kez dé sé nek har ma dik mon da tát, 258.  §-át,
259.  §-t, 267.  §-ának (1) be kez dé sét. Ke ret meg ál la po dá sos 
el já rás (Kbt. 259.  §) ese tén az ilyen el já rás elsõ rész e sze -
rin ti el já rást kell meg ad ni [Kbt. 136/A.  §-ának (1) be kez -
dé se], egy ben a II.1.3) pont ban meg fele lõen a „Ke ret meg -
ál la po dás meg kö té se” ro va tot be kell je löl ni.

Tár gya lá sos el já rás al kal ma zá sa ese tén a „Meg tör tént-e
már a rész vé tel re je lent ke zõk ki vá lasz tá sa, meg je lö lé se?”
ro vat nál a „To váb bi in for má ci ók” kö ré ben kell meg je löl ni
azo kat, aki ket az el já rás ban való rész vé tel re az aján lat ké rõ

meg kí ván hív ni, valamint ott kell arra a le he tõ ség re hi vat -
koz ni, hogy a meg je löl te ken kí vül az el já rás ban való rész -
vé tel re mind azok je lent kez het nek a rész vé te li fel hí vás
alap ján, akik al kal ma sak a szer zõ dés tel je sí té sé re [Kbt.
130.  § (4) be kez dé se].

Egye bek ben a hir det mény köz zé té te lé vel in du ló tár gya -
lá sos el já rás kap csán lásd a Kbt. 257.  §-ának (1) be kez dé -
sét, (3) be kez dé sé nek har ma dik mon da tát, 124.  §-ának
(2) be kez dé sét, 125.  §-ának (6) be kez dé sét, valamint
136/A.  §-ának (1) be kez dé sét. A gyor sí tott el já rás kap csán
pe dig lásd a Kbt. 258.  §-át, 267.  §-ának (1) be kez dé sét,
136.  §-át.

Ver seny pár be széd al kal ma zá sa ese tén a „To váb bi in -
for má ci ók” ro vat ban kell meg je löl ni azo kat, aki ket az
aján lat ké rõ az el já rás ban való rész vé tel re meg kí ván hív ni, 
valamint ott kell arra a le he tõ ség re hi vat koz ni, hogy a
meg je löl te ken kí vül az el já rás ban való rész vé tel re mind -
azok je lent kez het nek a rész vé te li fel hí vás alap ján, akik al -
kal ma sak a szer zõ dés tel je sí té sé re. [Kbt. 123/B.  §-ának
(3) be kez dé se]

25. A IV.1.2) pont Kbt.-vel össz hang ban tör té nõ ki töl té -
se csak meg hí vá sos vagy tár gya lá sos el já rás, ille tõ leg ke -
ret meg ál la po dás al kal ma zá sa ese tén le het sé ges.

Meg hí vá sos, ille tõ leg ke ret meg ál la po dá sos el já rás ese -
tén ke ret szá mot le het (123.  §, 130.  §), ille tõ leg kell
[136/A.  § (3) be kez dé se] meg ha tá roz ni, tár gya lá sos el já rás 
ese tén pe dig lét szá mot vagy ke ret szá mot.

A je lent ke zõk szá má nak kor lá to zá sá ra vo nat ko zó ob -
jek tív szem pon tok (rang so ro lás) kap csán lásd a Kbt. 123.  § 
(4) be kez dé sét, valamint 130.  § (6) be kez dé sét.

26. A IV.1.3) pont kap csán lásd a Kbt. 128.  §-ának
(4) be kez dé sét, valamint 123/E.  §-ának (2) be kez dé sét.

27. A IV.2.1) pon tot – a Kbt. 57.  §-ával össz hang ban – a
kö vet ke zõk sze rint kell ki töl te ni az összes sé gé ben leg elõ -
nyö sebb aján lat ki vá lasz tá sa ese tén: meg kell ha tá roz ni a
rész szem pon to kat és azok súly szá mát. A pont szám alsó és
fel sõ ha tár át, valamint a pon to zá si mód szert (mód sze re -
ket) a „To váb bi in for má ci ók” kö ré ben kell meg ad ni az zal,
hogy a mód szer (mód sze rek) rész le tes is mer te té se a do ku -
men tá ci ó ban is meg ad ha tó [Kbt. 57.  § (5) be kez dé se,
120.  § (3) be kez dé se].

Lásd még a Kbt. 141.  §-ának a) pont ját [265.  §-ának
(1) be kez dé sét].

Ha az aján lat ké rõ a rész szem pon tok kö ré ben al szem -
pon to kat is meg ha tá roz [Kbt. 57.  § (4) be kez dé sé nek
e) pont ja], az al szem pon to kat és súly szá mu kat is meg kell
ad nia a hir det mény ben a rész szem pon tok mel lett vagy az
„To váb bi in for má ci ók” kö ré ben.

28. A IV.2.2) pont kap csán lásd a Kbt. 90.  §-ának (5) be -
kez dé sét, 130. §-ának (8) be kez dé sét, 134.  §-ának (7) be -
kez dé sét, 136/D.  §-ának (6) be kez dé sét, valamint
4.  §-ának 3/A. pont ját. A IV.2.2) pon tot – a Kbt. vo nat ko zó 
ren del ke zé se i nek ha tály ba lé pé sé vel össz hang ban – 2006.
jú li us 1-jé tõl le het al kal maz ni.
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29. A IV.3.1) pont ban sze rep lõ „Az aján lat ké rõ ál tal az
ak tá hoz ren delt hi vat ko zá si szám” kap csán lásd az ál ta lá -
nos meg jegy zé sek 7. pont ját.

30. A IV.3.2) pont kap csán lásd a Kbt. 247–248.  §-át.

31. A IV.3.3) pont ban a do ku men tá ció [Kbt. 54.  §,
246.  § (7) be kez dé se] be szer zé sé re vo nat ko zó fel té te le ket
kell meg ad ni. E pont ki töl té se nyílt el já rás, valamint ver -
seny pár be széd ese tén kö te le zõ, meg hí vá sos vagy tár gya lá -
sos el já rás ese tén nem kö te le zõ, de le het sé ges [Kbt. 101.  §
(3) be kez dé sé nek b) pont ja, 120.  § (1) be kez dé sé nek
c) pont ja, valamint 123/B.  § (1) be kez dé sé nek a) pont ja].
Meg hí vá sos vagy tár gya lá sos el já rás ese tén – ha az aján -
lat ké rõ rész vé te li do ku men tá ci ót (Kbt. 102.  §) is ké szít – a
rész vé te li do ku men tá ci ó val kap cso la tos in for má ci ó kat az
„To váb bi in for má ci ók” kö ré ben kell meg ad ni.

32. A IV.3.4) pont ban nyílt el já rás ese tén aján lat té te li
ha tár idõt kell ér te ni, meg hí vá sos, tár gya lá sos el já rás, ille -
tõ leg ver seny pár be széd ese tén pe dig rész vé te li ha tár idõt
[Kbt. 101.  § (4) be kez dé sé nek a) pont ja].

Egye bek ben lásd a Kbt. 74.  §-át, ille tõ leg 107.  §-át,
valamint gyor sí tott el já rás ese tén a Kbt. 136.  §-ának
(2) be kez dé sét. Épí té si kon cesszió ese tén lásd a Kbt.
141.  §-ának b) pont ját, 265.  §-ának (2) be kez dé sét.

33. A IV.3.5) pont kap csán lásd a Kbt. 101.  §-a (4) be -
kez dé sé nek e) pont ját és 119.  §-át.

34. A IV.3.7) pont kap csán a Kbt. 78.  §-ának (2) be kez -
dé se úgy ren del ke zik, hogy az aján lat te võ leg alább az
aján la ti fel hí vás ban meg adott ter ve zett szer zõ dés kö té si
idõ pont le jár tá ig köt ve van aján la tá hoz (ki vé ve, ha az aján -
lat ké rõ úgy nyi lat ko zott, hogy egyik aján lat te võ vel sem
kí ván szer zõ dést köt ni). E pont ban te hát a Kbt.-ben elõ írt -
nál rö vi debb aján la ti kö tött sé gi idõ tar ta mot nem ha tá roz -
hat meg az aján lat ké rõ, hosszab bat azon ban igen. A ter ve -
zett szer zõ dés kö té si idõ pon tot – a Kbt.-ben elõ ír tak nak
meg fe le lõ en [99.  § (2) be kez dé se] – a „To váb bi informá -
ciók” kö ré ben kell meg ad ni. [Meg hí vá sos el já rás ese tén az 
aján la ti kö tött ség idõ tar ta má ról az aján lat té te li fel hí vás ban 
kell ren del kez ni; Kbt. 120.  § (1) be kez dé sé nek k) pont ja.]
E pont ki töl té se nem érin ti a Kbt. 254.  §-a sze rin ti tár gya -
lás kez de mé nye zé sé nek le he tõ sé gét, ille tõ leg tár gya lást
(újabb aján lat té telt).

35. A IV.3.8) pont kap csán „Az aján la tok fel bon tá sán
je len lét re jo go sult sze mé lyek” ro vat ban nyílt el já rás ese -
tén a Kbt. 80.  §-ának (2) be kez dé sé vel össz hang ban kell
ren del kez ni. (A meg hí vá sos vagy tár gya lá sos el já rás ese -
tén – a Kbt. 101.  §-a (4) be kez dé sé nek c) pont já val és
110.  §-ának (2) be kez dé sé vel össz hang ban – a To váb bi in -
for má ci ók, VI.3.4) pont já ban kell ren del kez ni a rész vé te li
je lent ke zé sek fel bon tá sá nak fel té te le i rõl.)

Az aján la tok fel bon tá sá nak dá tu ma, he lye és idõ pont ja
te kin te té ben nyílt el já rás ese tén lásd a Kbt. 79.  §-át és
80.  §-ának (1) be kez dé sét. Az aján la tok fel bon tá sá nak
(kez dõ) idõ pont ja te hát meg egye zik az aján lat té te li ha tár -
idõ le jár tá nak idõ pont já val.

36. A VI.1) pont kap csán lásd a Kbt. 37.  §-ának (1) be -
kez dé sét is.

37. A VI.2) pont kap csán lásd a Kbt. 53.  §-ának (2) be -
kez dé sét.

38. A VI.3.1) pont kap csán lásd a Kbt. 83.  §-ának (1) és
(2) be kez dé sét, ille tõ leg 112.  §-ának (1) és (2) be kez dé sét.

39. A VI.3.2) pont kap csán lásd a Kbt. 53.  §-ának (3) be -
kez dé sét.

40. A VI.3.4) pont kap csán a rész vé te li je lent ke zé sek
fel bon tá sá nak fel té te le i rõl – meg hí vá sos vagy tár gya lá sos
el já rás ese tén – a Kbt. 101.  §-a (4) be kez dé sé nek b) pont já -
val, 109.  §-ával és 110.  §-ának (1) be kez dé sé vel össz hang -
ban kell ren del kez ni. A rész vé te li je lent ke zé sek fel bon tá -
sá nak (kez dõ) idõ pont ja te hát meg egye zik a rész vé te li ha -
tár idõ le jár tá nak idõ pont já val. Lásd a 30. pont ban ír -
takat is.

41. A VI.3.5) pont kap csán lásd a Kbt. 101.  §-a (4) be -
kez dé sé nek d) pont ját.

42. A VI.3) pont ban kell meg ad ni azo kat az egyéb (és a
hir det mény ko ráb bi pont ja i ban nem vagy csak rész le ge sen 
sze rep lõ) in for má ci ó kat, me lyek meg adá sa a Kbt. alap ján
kö te le zõ az aján la ti vagy a rész vé te li fel hí vás ban, valamint 
azo kat az in for má ci ó kat, me lyek meg adá sa – a Kbt. sze rint 
az aján lat ké rõ dön té sé tõl füg gõ en – kö te le zõ vagy le het sé -
ges az aján la ti vagy a rész vé te li fel hí vás ban.

Ezek kel össze füg gés ben lásd a Kbt. kö vet ke zõ ren del -
ke zé se it: 13.  § (4) be kez dé se, 48.  § (2) be kez dé se, 50.  §
(3) be kez dé se, 51.  § (3) be kez dé se, 53.  § (4) be kez dé se,
54.  § (2) be kez dé se, 56.  § (5) be kez dé se, 57.  § (5) be kez dé -
se, 58.  § (1) be kez dé se, 59.  § (1) és (2) be kez dé se, (5) be -
kez dé sé nek b) pont ja, 70.  § (1) be kez dé se, 71.  § (1) be kez -
dé se, 79.  § (2) és (3) be kez dé se, 91.  § (2) be kez dé se, 99.  §
(1) be kez dé se; 101.  § (3) be kez dé se, 102.  § (1) be kez dé se,
103.  § (4) be kez dé se, 104.  § (1) be kez dé se, 105.  § (1) be -
kez dé se, 109.  § (2) és (3) be kez dé se, 123/B.  § (3) be kez dé -
se, 130.  § (4) be kez dé se; 140.  § (1) be kez dé se; 253.  §
(1) be kez dé se, 310.  § (3) be kez dé se. [Meg hí vá sos vagy
tár gya lá sos el já rás ese tén lásd a Kbt. 101.  §-ának (2) be -
kez dé sét is.]

6. mel lék let

1. A hir det mény kap csán lásd a Kbt. 4.  §-ának
2/C. pont ját, 246.  §-ának (4) be kez dé sét, 275.  §-ának
(5) be kez dé sét, valamint a Kbt. 404.  §-a (1) be kez dé sé nek
l) pont já ban adott fel ha tal ma zás alap ján a di na mi kus be -
szer zé si rend szer re vo nat ko zó rész le tes sza bá lyo kat tar tal -
ma zó kor mány ren de le tet.

2. A hir det mény elsõ ol da lán a „VI. fe je zet” mel let ti
négy ze tet kell meg je löl ni, ha a Kbt. VI. fe je ze te [246.  §
(4) be ke zé se] ke rül al kal ma zás ra, a Kbt. VI. fe je ze te sze -
rin ti aján lat ké rõ (ki író) hir det mé nyé rõl van szó; míg a
„VII. fe je zet” mel let ti négy ze tet kell meg je löl ni, ha a Kbt.
VII. fe je ze te [275.  § (5) be kez dé se] ke rül al kal ma zás ra, a
Kbt. VII. fe je ze te sze rin ti aján lat ké rõ (ki író) hir det mé nyé -
rõl van szó.

3. A II.5) pont ban a be csült ér ték kap csán lásd a Kbt.
39/A.  §-ának (2) be kez dé sét is.
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7. mel lék let

1. A hir det mény Köz be szer zé si Ér te sí tõ ben tör té nõ
köz zé té te le kap csán lásd a Kbt. VI. fe je ze te sze rin ti meg -
hí vá sos vagy hir det mény köz zé té te lé vel in du ló tár gya lá -
sos el já rást, ille tõ leg gyor sí tott el já rást (rész vé te li sza ka -
szát). Épí té si kon cesszió, valamint szol gál ta tá si kon -
cesszió ese té ben – a Kbt. VI. fe je ze te sze rin ti meg hí vá sos
vagy hir det mény köz zé té te lé vel in du ló tár gya lá sos el já rás
rész vé te li sza ka szá nak vé gén – szin tén a 7. szá mú mel lék -
let sze rin ti hir det mé nyi min tát kell al kal maz ni a Köz be -
szer zé si Ér te sí tõ ben tör té nõ kö te le zõ köz zé té tel re [Kbt.
265.  § (4) be kez dé se, 255.  § (4) be kez dé se; 266.  §].

A hir det mény Köz be szer zé si Ér te sí tõ ben tör té nõ köz zé -
té te le kap csán to váb bá lásd a Kbt. VII. fe je ze te sze rin ti
rész vé te li fel hí vást tar tal ma zó hir det ménnyel in du ló meg -
hí vá sos vagy tár gya lá sos el já rást, idõ sza kos elõ ze tes tá jé -
koz ta tót tar tal ma zó hir det ménnyel vagy elõ mi nõ sí té si hir -
det ménnyel meg hir de tett meg hí vá sos vagy tár gya lá sos el -
já rást (rész vé te li sza ka szát), to váb bá a VII. fe je zet sze rin ti
ke ret meg ál la po dá sos el já rás elsõ ré sze ként [Kbt. 288.  §
(2) be kez dé se] a meg hí vá sos vagy a tár gya lá sos el já rást
(rész vé te li szakaszát).

2. Az I.2) pont ban sze rep lõ „Az aján lat ké rõ tí pu sa”
kap csán lásd az ál ta lá nos meg jegy zé sek 5. pont ját.

3. A II.1.1) pont ban sze rep lõ „Az aján lat ké rõ ál tal a
szer zõ dés hez ren delt el ne ve zés” kap csán lásd az ál ta lá nos
meg jegy zé sek 6. pont ját.

4. A II.1.3) pont kap csán lásd a VI. fe je zet al kal ma zá -
sá ban a Kbt. 259.  §-át, valamint a VII. fe je zet al kal ma zá sá -
ban a Kbt. 288.  §-ának (2) be kez dé sét. (Ke ret meg ál la po -
dá sos el já rás al kal ma zá sa ese tén az el já rás elsõ ré sze ként
al kal ma zott két sza ka szos el já rás rész vé te li sza ka szá ról ké -
szí tett tá jé koz ta tó ban kell az „IGEN” vá laszt meg je löl ni.)

A „Di na mi kus be szer zé si rend sze ren (DBR) ala pu ló
szer zõ dé sek” ro vat meg je lö lé se a Kbt. 246.  §-ának (4) be -
kez dé se, valamint 275.  §-ának (5) be kez dé se sze rin ti el já -
rás ra utal. [Kbt. 4.  §-ának 2/C. pont ja] A ro va tot – a Kbt.
vo nat ko zó ren del ke zé se i nek ha tály ba lé pé sé vel össz hang -
ban – 2007. ja nu ár 1-jé tõl le het al kal maz ni.

5. A IV.1.1.3) pont ban a hir det mény faj tá já nak meg je -
lö lé se a köz be szer zé si el já rást meg in dí tó, ille tõ leg meg hir -
de tõ hir det mény re utal.

6. Az V.1) pont kap csán – a Kbt. adott fe je ze té nek al -
kal ma zá sá tól és az el já rás faj tá já tól is füg gõ en – lásd a
Kbt. 114.  §-át, 119.  §-át, 123. §-át, 130.  §-át, ille tõ leg
204.  §-át, 210.  §-ának (2) be kez dé sét, 221.  §-ának (2) be -
kez dé sét.

7. Az V.6) pon tot – az V.5) pont sze rin ti je lent ke zõk
ese té ben – a rész vé te li je lent ke zés ben fog lal tak alap ján
kell ki töl te ni (lásd a Kbt. 105.  §-át is). Épí té si kon cesszió
ese tén lásd a Kbt. 265.  §-ának (3) be kez dé sét is.

8. Az V.7) pont kap csán – a Kbt. adott fe je ze té nek al -
kal ma zá sá tól és az el já rás faj tá já tól is füg gõ en – lásd a

Kbt. 123.  §-át, 130.  §-át, il le tõ leg 204.  §-át, 210.  §-ának
(2) be kez dé sét, 221.  §-ának (2) be kez dé sét.

Ha a ko ráb ban meg ha tá ro zott és fel tün te tett rang so ro lás 
mód ja sze rint az aján lat ké rõ nek rang so rol nia kel lett a je -
lent ke zõ ket, eb ben az eset ben kell az V.3) pont ban a je -
lent ke zõ ket rang so rol va fel so rol nia.

9. A VI.2) 1) pont kap csán lásd a Kbt. 117.  §-át, ille tõ -
leg 210.  §-a (1) be kez dé sé nek p) pont ját, 221.  §-a (1) be -
kez dé sé nek p) pont ját.

10. A VI.2) 2) pont kap csán lásd a rész vé te li fel hí vás -
nak, ille tõ leg a Kbt. VII. fe je ze té nek al kal ma zá sa ese tén az 
idõ sza kos elõ ze tes tá jé koz ta tó nak vagy az elõ mi nõ sí té si
hir det mény nek is a köz zé té te lét a Köz be szer zé si Ér te sí tõ -
ben.

11. A VI.2) 3) pont kap csán lásd a Kbt. 119.  §-át,
101.  §-a (4) be kez dé sé nek e) pont ját, ille tõ leg 210.  §-a
(1) be kez dé sé nek q) pont ját, 221.  §-a (1) be kez dé sé nek
q) pont ját. E pon tot ak kor nem kell ki töl te ni, ha a rész vé te -
li sza kasz ered mény te len (Kbt. 115.  §).

12. A VI.2) 4) pont kap csán lásd a Kbt. 115.  §-át.

13. A VI.2) 5) pont kap csán lásd a Kbt. 310.  §-ának
(2)–(3) be kez dé sét is.

8. mel lék let

1. A hir det mény Köz be szer zé si Ér te sí tõ ben tör té nõ
köz zé té te le kap csán lásd a Kbt. VI. fe je ze te sze rin ti nyílt,
meg hí vá sos, hir det mény köz zé té te lé vel in du ló vagy hir -
det mény nél kü li tár gya lá sos el já rást, ille tõ leg gyor sí tott el -
já rást, valamint egy sze rû sí tett el já rást és ke ret meg ál la po -
dá sos el já rást. A ke ret meg ál la po dá sos el já rás mind két
rész e [Kbt. 136/A.  § (1) be kez dé se, 136/C.  § (5) be kez dé -
se] vé gén hir det ményt kell köz zé ten ni a Köz be szer zé si Ér -
te sí tõ ben az el já rás ered mé nyé rõl. Épí té si kon cesszió,
valamint szol gál ta tá si kon cesszió ese té ben – a Kbt. VI. fe -
je ze te sze rin ti el já rás vé gén szin tén – a 8. szá mú mel lék let
sze rin ti hir det mé nyi min tát kell al kal maz ni a Köz be szer -
zé si Ér te sí tõ ben tör té nõ kö te le zõ köz zé té tel re. A Kbt.
VI. fe je ze te al kal ma zá sá ban a jogi szol gál ta tá sok nak a
Kbt. 153.  §-ának (1) be kez dé sé ben meg adott kö ré ben el -
jár va (köz be szer zé si el já rás nél kül) a szer zõ dés meg kö té -
sé rõl  szóló tá jé koz ta tót szin tén a 8. szá mú mel lék let sze -
rin ti hir det mé nyi min ta alap ján kell el ké szí te ni (Kbt.
269.  §).

A hir det mény Köz be szer zé si Ér te sí tõ ben tör té nõ köz zé -
té te le kap csán to váb bá lásd a Kbt. VII. fe je ze te sze rin ti
nyílt el já rást, rész vé te li fel hí vást tar tal ma zó hir det -
ménnyel in du ló meg hí vá sos vagy tár gya lá sos el já rást, idõ -
sza kos elõ ze tes tá jé koz ta tót tar tal ma zó hir det ménnyel
vagy elõ mi nõ sí té si hir det ménnyel meg hir de tett meg hí vá -
sos vagy tár gya lá sos el já rást, hir det mény nél kü li tár gya lá -
sos el já rást, valamint egy sze rû sí tett el já rást és ke ret meg ál -
la po dá sos el já rást. A ke ret meg ál la po dá sos el já rás mind két 
rész e (Kbt. 288.  §) vé gén hir det ményt kell köz zé ten ni a
Köz be szer zé si Ér te sí tõ ben az el já rás ered mé nyé rõl. A Kbt. 

2006/3. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 393



VII. fe je ze te al kal ma zá sá ban a jogi szol gál ta tá sok nak a
Kbt. 153.  §-ának (1) be kez dé sé ben meg adott kö ré ben el -
jár va (köz be szer zé si el já rás nél kül) a szer zõ dés meg kö té -
sé rõl  szóló tá jé koz ta tót szin tén a 8. szá mú mel lék let sze -
rin ti hir det mé nyi min ta alap ján kell el ké szí te ni (Kbt.
290.  §).

2. Az I.2) pont ban sze rep lõ „Az aján lat ké rõ tí pu sa”
kap csán lásd az ál ta lá nos meg jegy zé sek 5. pont ját.

3. A II.1.1) pont ban sze rep lõ „Az aján lat ké rõ ál tal a
szer zõ dés hez ren delt el ne ve zés” kap csán lásd az ál ta lá nos
meg jegy zé sek 6. pont ját.

4. A II.1.3) pon tot csak ke ret meg ál la po dá sos el já rás,
illetve di na mi kus be szer zé si rend szer ese té ben kell ki töl te -
ni. A II.1.3) pont ban a „Ke ret meg ál la po dás” ro vat kap csán 
– a Kbt. VI. fe je ze té nek al kal ma zá sa ese tén – lásd a Kbt.
246.  §-ának (3) be kez dé sét, 259.  §-át, 265.  §-ának (4) be -
kez dé sét, 267.  §-ának (1) be kez dé sét. Ke ret meg ál la po dá -
sos el já rás al kal ma zá sa ese tén az el já rás elsõ ré szé rõl ké -
szí tett tá jé koz ta tó ban a „ke ret meg ál la po dás meg kö té se”
ro va tot kell meg je löl ni, az el já rás má so dik ré szé rõl ké szí -
tett tá jé koz ta tó ban pe dig ér te lem sze rû en a „ke ret meg ál la -
po dá son ala pu ló szer zõ dés meg kö té se” ro va tot kell
megjelölni.

A II.1.3) pont ban a „Ke ret meg ál la po dás” ro vat kap csán
– a Kbt. VII. fe je ze té nek al kal ma zá sa ese tén – lásd a Kbt.
275.  §-ának (4) be kez dé sét, 288.  §-át [238.  §-ának (5) be -
kez dé sét]. Ke ret meg ál la po dá sos el já rás al kal ma zá sa ese -
tén az el já rás elsõ ré szé rõl ké szí tett tá jé koz ta tó ban a „ke -
ret meg ál la po dás meg kö té se” ro va tot kell meg je löl ni, az
el já rás má so dik ré szé rõl ké szí tett tá jé koz ta tó ban pe dig ér -
te lem sze rû en a „ke ret meg ál la po dá son ala pu ló szer zõ dés
meg kö té se” ro va tot kell megjelölni.

A II.1.3) pont ban az „Di na mi kus be szer zé si rend sze ren
(DBR)ala pu ló szer zõ dé sek” ro vat meg je lö lé se a Kbt.
246.  §-ának (4) be kez dé se, ille tõ leg 275.  §-ának (5) be kez -
dé se sze rin ti el já rás ra utal. (Kbt. 4.  §-ának 2/C. pont ja) A
ro va tot – a Kbt. vo nat ko zó ren del ke zé se i nek ha tály ba lé pé -
sé vel össz hang ban – 2007. ja nu ár 1-jé tõl le het al kal maz ni.

5. A II.2) pont (és alat ti pon tok) több szö ri ki töl té se ak -
kor le het sé ges, ha az aján lat ké rõ le he tõ vé tet te a köz be -
szer zés egy ré szé re (ré sze i re) tör té nõ aján lat té telt, és a ré -
szek te kin te té ben nyer te sek kel kell szer zõ dést köt nie [Kbt. 
50.  § (3) be kez dé se, 99.  § (1) be kez dé se].

Az II.2) pont (és alat ti pon tok) több szö ri ér te lem sze rû
ki töl té se ke ret meg ál la po dá sos el já rás al kal ma zá sa ese tén
(lásd a 2. pont ban ír ta kat) az el já rás elsõ rész e te kin te té ben
szin tén le het sé ges (ke ret meg ál la po dást kötõ aján lat te võk). 
(A ke ret meg ál la po dás szá ma ugyan az egy ke ret meg ál la -
po dás ese tén.)

6. A II.2.2) pont kap csán lásd a Kbt. 26.  §-át.

7. A II.2.3) pont kap csán lásd a Kbt. 242.  §-ának (4) be -
kez dé sét.

8. A IV.1.4) pont kap csán – a Kbt. VI. fe je ze té nek al -
kal ma zá sa ese tén – lásd a Kbt. 125.  §-ának (1)–(5) be kez -

dé sét, 257.  §-ának (2) be kez dé sét, 139.  §-a (2) be kez dé sé -
nek má so dik mon da tát (épí té si kon cesszió ese té ben,
265.  §), ille tõ leg 147.  §-ának (2) és (5) be kez dé sét (egy -
sze rû sí tett el já rás ese té ben, 268.  §).

A IV.1.4) pont kap csán – a Kbt. VII. fe je ze té nek al kal -
ma zá sa ese tén – lásd a Kbt. 225.  §-át, 287.  §-át, ille tõ leg
147.  §-ának (2) és (5) be kez dé sét és 238.  §-ának (3) be kez -
dé sét (egy sze rû sí tett el já rás ese té ben, 289.  §).

9. A IV.1.5) pont ban a hir det mény faj tá já nak meg je lö -
lé se a köz be szer zé si el já rást meg in dí tó, ille tõ leg meg hir -
de tõ hir det mény re utal.

10. A IV.2) pont kap csán, ha az aján lat ké rõ a rész szem -
pon tok kö ré ben al szem pon to kat is meg ha tá ro zott [Kbt.
57.  § (4) be kez dé sé nek e) pont ja], az al szem pon to kat és
súly szá mu kat is meg kell ad nia a hir det mény ben a rész -
szem pon tok mel lett vagy az „To váb bi in for má ci ók” kö ré -
ben.

11. A IV.2.2) pont kap csán lásd a Kbt. 90.  §-ának (5) be -
kez dé sét, 130. §-ának (8) be kez dé sét, 134.  §-ának (7) be -
kez dé sét, 136/D.  §-ának (6) be kez dé sét, valamint
4.  §-ának 3/A. pont ját. A IV.2.2) pon tot – a Kbt. vo nat ko zó 
ren del ke zé se i nek ha tály ba lé pé sé vel össz hang ban – 2006.
jú li us 1-jé tõl kell al kal maz ni.

12. Az V.4) pont több szö ri ki töl té se ak kor le het sé ges,
ha az aján lat ké rõ le he tõ vé tet te a köz be szer zés egy ré szé re
(ré sze i re) tör té nõ aján lat té telt, és a ré szek te kin te té ben
nyer te sek kel kell szer zõ dést köt nie [Kbt. 50.  § (3) be kez -
dé se, 99.  § (1) be kez dé se].

Az V.4) pont több szö ri ér te lem sze rû ki töl té se ke ret meg -
ál la po dá sos el já rás al kal ma zá sa ese tén (lásd a 2. pont ban
ír ta kat) az el já rás elsõ rész e te kin te té ben szin tén le het sé -
ges (ke ret meg ál la po dást kötõ aján lat te võk). (A ke ret meg -
ál la po dás szá ma ugyan az egy ke ret meg ál la po dás ese tén.)

13. Az V.5) pon tot a nyer tes aján lat te võ(k) aján la tá ban
fog lal tak alap ján kell ki töl te ni [lásd a Kbt. 71.  §-át, ille tõ -
leg 105.  §-át, valamint 304.  §-ának (2) be kez dé sét is]. Épí -
té si kon cesszió ese tén lásd a Kbt. 265.  §-ának (3) be kez dé -
sét is.

A szer zõ dés tel je sí té sé hez a köz be szer zés ér té ké nek tíz
szá za lé kát meg ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al -
vál lal ko zók ese té ben az „Arány (rész)” ro va tot kell be je -
löl ni. A szer zõ dés tel je sí té sé hez a köz be szer zés ér té ké nek
tíz szá za lé kát meg nem ha la dó mér ték ben igény be ven ni
kí vánt al vál lal ko zó kat eb ben a pont ban nem kell sze re pel -
tet ni. Har ma dik sze mély igény be vé te lé vel kap cso lat ban az 
„Arány (rész)” ro va tot nem kell ki töl te ni.

14. A VI.2.2) pont ka pcsán lásd a Kbt. 92.  §-át,
99.  §-ának (3) be kez dé sét, 115.  §-át, 121.  §-ának (7),
(9) be kez dé sét, 254.  §-ának (6) be kez dé sét, 283.  §-ának
(6) be kez dé sét.

15. A VI.2.3) pont kap csán lásd a Kbt. 96.  §-ának (2) be -
kez dé sét.

16. A VI.2.4) pont kap csán lásd a Kbt. 91.  §-ának (2) be -
kez dé sét.
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17. A VI.2.5) pont kap csán lásd a Kbt. 50.  §-ának (3) be -
kez dé sét is.

18. A VI.2.7) pont kap csán lásd a Kbt. 146.  §-át,
149.  §-ának (1) be kez dé sét.

19. A VI.2.8) pont kap csán – a Kbt. VI. fe je ze té nek al -
kal ma zá sa ese tén – lásd a Kbt. 132.  §-át, 135.  §-ának
(2) be kez dé sét, 257.  §-ának (3) be kez dé sét, ille tõ leg
148.  §-át.

A VI.2.8) pont kap csán – a Kbt. VII. fe je ze té nek al kal -
ma zá sa ese tén – lásd a Kbt. 227.  §-ának (3) be kez dé sét,
228.  §-ának (2) be kez dé sét, 229.  §-ának (2) be kez dé sét,
230.  §-át, 234.  §-ának (1) be kez dé sét, ille tõ leg 148.  §-át,
238.  §-ának (2) be kez dé sét.

20. A VI.2) pont ban kell még meg ad ni a Kbt. 254.  §-a
vagy 283.  §-a sze rin ti tár gya lás kez de mé nye zé se ese tén a
tár gya lás ered mé nyét. En nek kap csán lásd – a Kbt. VI. fe -
je ze té nek al kal ma zá sa ese tén – a Kbt. 254.  §-ának (7) be -
kez dé sét, 256.  §-ának (3) be kez dé sét, 265.  §-ának (4) be -
kez dé sét, 266.  §-át. Lásd még to váb bá – a Kbt. VII. fe je ze -
té nek al kal ma zá sa ese tén – a Kbt. 283.  §-ának (7) be kez dé -
sét.

21. A VI.2) pont ban kell utal ni a Kbt. 153.  §-a (1) be -
kez dé sé nek al kal ma zá sá ra. En nek kap csán lásd a Kbt.
269.  §-át, ille tõ leg 290.  §-át. Ha az aján lat ké rõ e §-ok és a
Kbt. 153.  §-ának (1) be kez dé se alap ján nem foly ta tott le a
Kbt. sze rin ti köz be szer zé si el já rást meg kell je löl nie azt,
hogy a Kbt. 153.  §-ának (1) be kez dé sét al kal maz ta.

22. A VI.2) pont kap csán lásd a Kbt. 310.  §-ának
(2)–(3) be kez dé sét is.

9. mel lék let

1. A hir det mény kap csán lásd a Kbt. 276.  §, 277.  §,
285.  §-át (en nek alap ján 207–208.  §-át), ille tõ leg
288.  §-ának (2) be kez dé sét. Az „Egyes ága za tok ban” ki fe -
je zés utal arra, hogy a Kbt. VII. fe je ze te sze rin ti aján lat ké -
rõ hir det mé nyé rõl van szó.

2. Az I. sza kasz do ku men tá ció és to váb bi ira tok (a di -
na mi kus be szer zé si rend szer re vo nat ko zók is) be szer zé si
cí mé re vo nat ko zó ré szé nek ki töl té se nem kö te le zõ, de le -
het sé ges [Kbt. 210.  § (1) be kez dé sé nek s) pont ja, 275.  §
(5) bek.] az zal, hogy a Kbt.-nek a di na mi kus be szer zé si
rend szer re vo nat ko zó ren del ke zé sei 2007. ja nu ár 1-jén
lép nek ha tály ba.

3. Az I sza kasz utol só ré szé ben a szán dék nyi lat ko zat
fo gal ma kap csán lásd a Kbt. 208.  §-a (2) be kez dé sé nek
c) pont ját.

4. A II.3) pont kap csán lásd a Kbt. 208.  §-a (2) be kez -
dé sé nek a) pont ját.

5. A II.5) pont ese té ben az el já rás kez de té nek ter ve zett
nap ja kap csán lásd a Kbt. 209.  §-ának (3) be kez dé sét. A
tel je sí tés kez dõ nap já val össze füg gés ben pe dig lásd a Kbt.
99.  §-ának (2) be kez dé sét és 212.  §-ának n) pont ját is.

6. A II.6) pont kap csán a be csült ér té ket – a Kbt.-vel
össz hang ban – áfa nél kül kell ér te ni [Kbt. 274.  §, 179.  §
(1) be kez dé se]. Lásd még a Kbt. 285.  §-ának (2) be kez dé -
sét is.

7. Az I. Mel lék let ben – a Kbt.-vel össz hang ban – a kö -
vet ke zõ pon to kat min den eset ben ki kell töl te ni:

– Az I. mel lék let IV.1.1) pont ja [lásd a Kbt. 208.  §-a
(2) be kez dé sé nek b) pont ját];

– Az I. mel lék let IV.3.2) pont ja [lásd a Kbt. 208.  §-a
(2) be kez dé sé nek c) pont ját];

– Az I. mel lék let IV.3.4) pont ja a szán dék nyi lat ko zat
nyelv e vo nat ko zá sá ban [lásd a Kbt. 208.  §-a (2) be kez dé -
sé nek c) pont ját];

– Az I. mel lék let VI.2.6) pont ja [lásd a Kbt. 208.  §-a
(2) be kez dé sé nek d) pont ját].

8. Az I. mel lék let II.1.2) a) pont kap csán lásd a Kbt.
25.  §-ának (1) be kez dé sét [167.  §-át].

9. Az I. mel lék let II.1.2) b) pont kap csán lásd a Kbt.
24.  §-át [167.  §-át].

10. Az I. mel lék let II.1.3) pont ja kap csán lásd a Kbt.
288.  §-ának (2) be kez dé sét (Kbt. 4.  § 12. pont ja). (Lásd
még a 14. pon tot is.) A „Di na mi kus be szer zé si rend szer
(DBR) lét re ho zá sa” ro vat meg je lö lé se a Kbt. 275.  §-ának
(5) be kez dé se sze rin ti el já rás ra utal. (Kbt. 4.  §-ának
2/C. pont ja) A ro va tot – a Kbt. vo nat ko zó ren del ke zé se i -
nek ha tály ba lé pé sé vel össz hang ban – 2007. ja nu ár 1-jé tõl
le het al kal maz ni.

11. Az I. mel lék let II.1.5) pont ja kap csán, ha az aján lat -
ké rõ le he tõ vé te szi a köz be szer zés egy ré szé re (ré sze i re)
tör té nõ aján lat té telt, elõ kell ír nia – a „Ki egé szí tõ in for má -
ci ók” kö ré ben –, hogy a köz be szer zés tár gyá nak mely ele -
me i re (ré sze i re) le het rész aján la tot ten ni [Kbt. 50.  §
(3) bek.].

12. Az I. mel lék let II.2.2) pont ja (vé te li jog) kap csán
lásd a Kbt. 24.  §-át, 37.  §-ának (2) be kez dé sét [167.  §-át],
valamint a Pol gá ri Tör vény könyv rõl  szóló 1959. évi
IV. tör vény (Ptk.) 375.  §-a irány adó.

13. Az I. mel lék let III.2) pont ja kap csán lásd a Kbt.
13.  §-ának (4) be kez dé sét, 193–194.  §-át. E pont ban az al -
vál lal ko zók ra, ille tõ leg a köz be szer zés ér té ké nek tíz szá -
za lé kát meg ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál -
lal ko zók ra vo nat ko zó fel té te le ket is ér te ni kell.

14. Az I. mel lék let IV.1.1) pont ja kap csán lásd a Kbt.
285.  §-át, 288.  §-ának (2) be kez dé sét. Ke ret meg ál la po dá -
sos el já rás (Kbt. 288.  §) ese tén az ilyen el já rás elsõ rész e
sze rin ti el já rást kell meg ad ni [Kbt. 288.  § (2) be kez dé se],
egy ben az I. mel lék let II.1.3) pont ját meg fele lõen (Ke ret -
meg ál la po dás meg kö té se: „X”) kell ki töl te ni.

15. Az I. mel lék let IV.3.1) pont já ban a do ku men tá ció
[Kbt. 54.  §, 210.  § (1) be kez dé sé nek s) pont ja] be szer zé sé -
re vo nat ko zó fel té te le ket le het meg ad ni. Ha az aján lat ké rõ
rész vé te li do ku men tá ci ót (Kbt. 102.  §) is ké szít, a rész vé -
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te li do ku men tá ci ó val kap cso la tos in for má ci ó kat a „Ki egé -
szí tõ in for má ci ók” kö ré ben le het megadni.

16. Az I. mel lék let IV.3.2) pont ja kap csán lásd a Kbt.
208.  §-a (2) be kez dé sé nek c) pont ját (ha tár idõ).

17. Az I. mel lék let IV.3.4) pont ja kap csán lásd a Kbt.
208.  §-a (2) be kez dé sé nek c) pont ját (nyelv/nyel vek).

18. Az I. mel lék let VI.1) pont ja kap csán lásd a Kbt.
37.  §-ának (1) be kez dé sét is.

19. Az I. mel lék let VI.2.12) pont ja kap csán lásd a Kbt.
50.  §-ának (3) be kez dé sét (lásd még: 11. pont), 102.  §-át
(lásd még: 15. pont), 220.  §-ának (5) be kez dé sét
[285.  §-ának (2) be kez dé sét], 234.  §-ának (3) be kez dé sét
[285.  §-ának (2) be kez dé sét], 310.  §-ának (2) be kez dé sét
is.

10. mel lék let

1. A hir det mény kap csán lásd a Kbt. VII. fe je ze te sze -
rin ti nyílt el já rás, rész vé te li fel hí vást tar tal ma zó hir det -
ménnyel in du ló meg hí vá sos vagy tár gya lá sos el já rás sza -
bá lya it, to váb bá az VII. fe je zet sze rin ti ke ret meg ál la po dá -
sos el já rás elsõ ré szé re vo nat ko zó sza bá lyo kat [Kbt. 288.  § 
(2) be kez dé se]. Lásd a Kbt. 271.  §-ának (3) be kez dé sét is.
Az „Egyes ága za tok ban” ki fe je zés utal arra, hogy a Kbt.
VII. fe je ze te sze rin ti aján lat ké rõ hir det mé nyé rõl van szó.

2. A hir det mény nyílt el já rás ese tén aján la ti fel hí vást
je len t, meg hí vá sos vagy tár gya lá sos el já rás ese tén pe dig
rész vé te li fel hí vást je len t.

3. Az I. sza kasz to váb bi in for má ci ók ra vo nat ko zó rész e 
kap csán lásd a Kbt. 56.  §-ának (1) be kez dé sét, ille tõ leg
103.  §-ának (1) be kez dé sét.

4. Az I. sza kasz do ku men tá ció be szer zé sé re vo nat ko zó
ré szé nek ki töl té se nyílt el já rás ese tén kö te le zõ, meg hí vá -
sos vagy tár gya lá sos el já rás ese tén nem kö te le zõ, de le het -
sé ges [Kbt. 101.  § (3) be kez dé sé nek b) pont ja, 120.  §
(1) be kez dé sé nek c) pont ja].

5. Az I. sza kasz utol só ré szé ben nyílt el já rás ese tén kell
aján la tot ér te ni, meg hí vá sos vagy tár gya lá sos el já rás ese -
tén pe dig rész vé te li je lent ke zést kell ér te ni.

6. A II.1.2) pont kap csán lásd a Kbt. 167.  §-át.

7. A II.1.3) pont ban a di na mi kus be szer zé si rend szer
(DBR) lét re ho zá sa kap csán lásd a Kbt. 275.  §-ának (5) be -
kez dé sét, a ke ret meg ál la po dás meg kö té se vo nat ko zá sá ban 
pe dig a Kbt. 288.  §-ának (2) be kez dé sét [Kbt. 4.  §
12. pont ja].

8. A II.1.5) pont kap csán lásd a Kbt. 50.  §-ának (1) be -
kez dé sét, 190. §-át, valamint 58.  §-át, ille tõ leg 51.  §-ának
(3) be kez dé sét [198.  §-ának (1) be kez dé sét]. [A köz be -
szer zé si mû sza ki le írás és a 198.  § (1) be kez dé sé ben fog -
lal tak a do ku men tá ci ó ban is meg ad ha tók.]

9. A II.1.7) pont kap csán, ha az aján lat ké rõ le he tõ vé te -
szi a köz be szer zés egy ré szé re (ré sze i re) tör té nõ aján lat té -
telt, elõ kell ír nia – a „To váb bi in for má ci ók” kö ré ben –,

hogy a köz be szer zés tár gyá nak mely ré sze i re (ele me i re)
le het rész aján la tot ten ni [Kbt. 50.  § (3) be kez dé se].

10. A II.1.9) pont kap csán lásd a Kbt. 51.  §-át, ille tõ leg
198.  §-ának (1) be kez dé sét.

11. A II.2.1) pont kap csán lásd a Kbt. 50.  §-ának
(1)–(2) be kez dé sét is.

12. A II.2.2) pont (vé te li jog) kap csán lásd a Kbt.
24.  §-át, 37.  §-ának (2) be kez dé sét, valamint a Pol gá ri Tör -
vény könyv rõl  szóló 1959. évi IV. tör vé ny (Ptk.) 375.  §-a is 
irány adó.

13. A III.1.1) pont kap csán lásd a Ptk. vo nat ko zó ren del -
ke zé se it.

14. A III.1.2) pont kap csán lásd a Kbt. 53.  §-ának (1) be -
kez dé sét.

15. A III.1.3) pont kap csán lásd a Kbt. 52.  §-át.

16. A III.1.4) pont kap csán lásd a Kbt. 53.  §-ának (6) be -
kez dé sét.

17. A III.2) pont kap csán – a Kbt. VII. fe je ze té nek al kal -
ma zá sa ese tén – lásd a Kbt. 13.  §-ának (4) be kez dé sét,
193–194.  §-át. [Meg hí vá sos vagy tár gya lá sos el já rás ese -
tén a Kbt. 69.  §-ának (5) be kez dé se kap csán lásd a 101.  §
(2) be kez dé sét és a 102.  § (6) be kez dé sét.] E pont ban az al -
vál lal ko zók ra, ille tõ leg a köz be szer zés ér té ké nek tíz szá -
za lé kát meg ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál -
lal ko zók ra vo nat ko zó fel té te le ket is ér te ni kell a Kbt.-vel
össz hang ban.

18. A III.2.2–3) pon tok ban „az al kal mas ság mi ni mum -
kö ve tel mé nyei” ro va tok ban kell meg ha tá roz ni – az al kal -
mas ság meg íté lé sé vel kap cso lat ban – a Kbt. 69. §-ának
(2) be kez dé sé ben fog lal ta kat. (Az aján lat ké rõ nek leg alább 
egy-egy al kal mas sá gi fel té telt elõ kell ír nia mind a gaz da -
sá gi és pénz ügyi al kal mas ság, mind a mû sza ki, illetve
szak mai al kal mas ság kö ré ben.)

19. A III.2.4) pont tal kap cso lat ban lásd a Kbt.
17/A.  §-át. A ro va tot – a Kbt. vo nat ko zó ren del ke zé se i nek
ha tály ba lé pé sé vel össz hang ban – 2007. ja nu ár 1-jé tõl kell
al kal maz ni.

20. A III.3.1) pont kap csán lásd a Kbt. 61.  §-ának (3) be -
kez dé sét is.

21. A III.3.2) pont kap csán lásd a Kbt. 65.  §-ának (2) be -
kez dé sét.

22. A IV.1.1) pont kap csán lásd a Kbt. 275.  §-át
(281.  §-át, 284.  §-át, 288.  §-át). Ke ret meg ál la po dá sos el já -
rás (Kbt. 288.  §) ese tén az ilyen el já rás elsõ rész e sze rin ti
el já rást kell meg ad ni [Kbt. 288.  § (2) be kez dé se], egy ben a 
II.1.3) pont ban a „Ke ret meg ál la po dás meg kö té se” ro va tot
kell meg fele lõen be je löl ni.

23. A IV.3.2) pont kap csán lásd a Kbt. 276–277.  §-át.

24. A IV.1.2) pont Kbt.-vel össz hang ban tör té nõ ki töl té -
se csak meg hí vá sos vagy tár gya lá sos el já rás al kal ma zá sa
ese tén le het sé ges (204.  §). A pont ki töl té se ese tén a rang -
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so ro lás mód ját a „Ki egé szí tõ in for má ci ók” kö ré ben kell
meg ad ni [Kbt. 204.  § (5) be kez dé se].

25. A IV.2.1) pon tot – a Kbt. 57.  §-ával össz hang ban – a
kö vet ke zõk sze rint kell ki töl te ni az összes sé gé ben leg elõ -
nyö sebb aján lat ki vá lasz tá sa ese tén: meg kell ha tá roz ni a
rész szem pon to kat és azok súly szá mát; a pont szám alsó és
fel sõ ha tár át, valamint a pon to zá si mód szert (mód sze re -
ket) a „Ki egé szí tõ in for má ci ók” kö ré ben az zal, hogy a
mód szer (mód sze rek) rész le tes is mer te té se a do ku men tá -
ci ó ban is meg ad ha tó [Kbt. 57.  § (5) be kez dé se, 120.  §
(3) be kez dé se].

Ha az aján lat ké rõ a rész szem pon tok kö ré ben al szem -
pon to kat is meg ha tá roz [Kbt. 57.  § (4) be kez dé sé nek
e) pont ja], az al szem pon to kat és súly szá mu kat is meg kell
ad nia a hir det mény ben a rész szem pon tok mel lett vagy a
„To váb bi in for má ci ók” kö ré ben.

26. A IV.3.3) pont ban a do ku men tá ció [Kbt. 54.  §,
271.  § (6) be kez dé se] be szer zé sé re vo nat ko zó fel té te le ket
kell meg ad ni. E pont ki töl té se nyílt el já rás ese tén kö te le zõ, 
meg hí vá sos vagy tár gya lá sos el já rás ese tén nem kö te le zõ,
de le het sé ges [Kbt. 101.  § (3) be kez dé sé nek b) pont ja,
120.  § (1) be kez dé sé nek c) pont ja]. Meg hí vá sos vagy tár -
gya lá sos el já rás ese tén – ha az aján lat ké rõ rész vé te li do ku -
men tá ci ót (Kbt. 102.  §) is ké szít – a rész vé te li do ku men tá -
ci ó val kap cso la tos in for má ci ó kat a „To váb bi informá -
ciók” kö ré ben kell megadni.

27. A IV.2.2) pont kap csán lásd a Kbt. 271.  §-ának
(6) be kez dé sét, 90. §-ának (5) be kez dé sét, 130.  §-ának
(8) be kez dé sét, 134.  §-ának (7) be kez dé sét, valamint
4.  §-ának 3/A. pont ját. A IV.2.2) pon tot – a Kbt. vo nat ko zó 
ren del ke zé se i nek ha tály ba lé pé sé vel össz hang ban – 2006.
jú li us 1-jé tõl kell al kal maz ni.

28. A IV.3.4) pont ban nyílt el já rás ese tén kell aján lat té -
te li ha tár idõt ér te ni, meg hí vá sos vagy tár gya lá sos el já rás
ese tén pe dig rész vé te li ha tár idõt [Kbt. 101.  § (4) be kez dé -
sé nek a) pont ja] kell ér te ni. A pont kap csán lásd még a
Kbt. 195.  §-át, 282.  §-ának (1) be kez dé sét és 203.  §-át,
284.  §-ának (1) be kez dé sét.

29. A IV.3.5) pont kap csán lásd a Kbt. 101.  §-a (4) be -
kez dé sé nek e) pont ját és 119.  §-át.

30. A IV.3.7) pont kap csán a Kbt. 78.  §-ának (2) be kez -
dé se ak ként ren del ke zik, hogy az aján lat te võ leg alább az
aján la ti fel hí vás ban meg adott ter ve zett szer zõ dés kö té si
idõ pont le jár tá ig köt ve van aján la tá hoz (ki vé ve, ha az aján -
lat ké rõ úgy nyi lat ko zott, hogy egyik aján lat te võ vel sem
kí ván szer zõ dést köt ni). E pont ban te hát a Kbt.-ben elõ írt -
nál rö vi debb aján la ti kö tött sé gi idõ tar ta mot nem ha tá roz -
hat meg az aján lat ké rõ, hosszab bat azon ban igen. A ter ve -
zett szer zõ dés kö té si idõ pon tot – a Kbt.-ben elõ ír tak nak
meg fe le lõ en [99.  § (2) be kez dé se] – a „To váb bi informá -
ciók” kö ré ben kell meg ad ni. [Meg hí vá sos el já rás ese tén az 
aján la ti kö tött ség idõ tar ta má ról az aján lat té te li fel hí vás ban 
kell ren del kez ni; Kbt. 120.  § (1) be kez dé sé nek k) pont ja.]
E pont ki töl té se nem érin ti a Kbt. 283.  §-a sze rin ti tár gya -

lás kez de mé nye zé sé nek le he tõ sé gét, ille tõ leg a tár gya lást
(újabb ajánlattételt).

31. A IV.3.8) pont kap csán nyílt el já rás ese tén lásd a
Kbt. 79.  §-át és 80.  §-ának (1) be kez dé sét. Az aján la tok
fel bon tá sá nak (kez dõ) idõ pont ja te hát meg egye zik az
aján lat té te li ha tár idõ le jár tá nak idõ pont já val. Meg hí vá sos
vagy tár gya lá sos el já rás ese tén a Kbt. 101.  §-a (4) be kez -
dé sé nek b) pont já val, 109.  §-ával és 110.  §-ának (1) be kez -
dé sé vel össz hang ban kell ren del kez ni. A rész vé te li je lent -
ke zé sek fel bon tá sá nak (kez dõ) idõ pont ja te hát meg egye -
zik a rész vé te li ha tár idõ le jár tá nak idõ pont já val. Lásd a
27. pont ban ír ta kat is.

Az aján la tok fel bon tá sá nál je len lét re jo go sult sze mé -
lyek vo nat ko zá sá ban nyílt el já rás ese tén a Kbt. 80.  §-ának
(2) be kez dé sé vel össz hang ban kell ren del kez ni. Meg hí vá -
sos vagy tár gya lá sos el já rás ese tén a Kbt. 101.  §-a (4) be -
kez dé sé nek c) pont já val és 110.  §-ának (2) be kez dé sé vel
össz hang ban kell ren del kez ni.

32. A VI.1) pont kap csán lásd a Kbt. 37.  §-ának (1) be -
kez dé sét is.

33. A VI.3) pont kap csán lásd a Kbt. 53.  §-ának (2) be -
kez dé sét.

34. A VI.3) 1) pont kap csán lásd a Kbt. 83.  §-ának
(1)–(2) be kez dé sét, ille tõ leg 112.  §-ának (1)–(2) be kez dé -
sét.

35. A VI.2) 2–3) pon tok kap csán lásd a Kbt. 53.  §-ának
(3) be kez dé sét.

36. A VI.3) 4) pont kap csán lásd a Kbt. 101.  §-a (4) be -
kez dé sé nek d) pont ját.

37. A VI.3) 5) pont kap csán lásd a Kbt. 57.  §-át,
valamint a 24. pont ban le ír ta kat.

38. A VI. 3) 6) pont kap csán lásd a Kbt. 54.  §-ának
(2) be kez dé sét, valamint a 25. pont ban le ír ta kat. Itt ad ha tó
meg a do ku men tá ció ren del ke zés re bo csá tá sá nak feltéte -
leivel kap cso la tos min den to váb bi in for má ció, mely nek
meg adá sá ra a IV.3.3) pont ban, illetve az A. mel lék let
II) pont já ban nincs le he tõ ség.

39. A VI.3) 7) pont kap csán lásd a Kbt. 13.  §-ának
(4) be kez dé sét.

40. A VI.3) 8) pont kap csán lásd a Kbt. 71.  §-ának
(1) be kez dé sét.

41. A VI.3) pont ban kell to váb bá meg ad ni azo kat az
egyéb (és a hir det mény ko ráb bi pont ja i ban nem vagy csak
rész le ge sen sze rep lõ) in for má ci ó kat, me lyek meg adá sa a
Kbt. alap ján kö te le zõ az aján la ti vagy a rész vé te li fel hí vás -
ban, valamint azo kat az in for má ci ó kat, me lyek meg adá sa
– a Kbt. sze rint az aján lat ké rõ dön té sé tõl füg gõ en – kö te le -
zõ vagy le het sé ges az aján la ti vagy a rész vé te li fel hí vás -
ban.

Ezek kel össze füg gés ben lásd – a Kbt. VII. fe je ze té nek
al kal ma zá sá ban az el já rás faj tá já tól is füg gõ en – a Kbt. kö -
vet ke zõ ren del ke zé se it: 13.  § (4) be kez dé se, 48.  § (2) be -
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kez dé se, 50.  § (3) be kez dé se, 51.  § (3) be kez dé se [190.  §,
198.  § (1) be kez dé se], 53.  § (4) be kez dé se, 54.  § (2) be kez -
dé se, 56.  § (5) be kez dé se, 57.  § (5) be kez dé se, 59.  §
(1)–(2) be kez dé se, (5) be kez dé sé nek b) pont ja, 70.  §
(1) be kez dé se, 71.  § (1) be kez dé se, 79.  § (2)–(3) be kez dé -
se, 91.  § (2) be kez dé se, 99.  § (1) be kez dé se; 101.  § (3) be -
kez dé se, 102.  § (1) be kez dé se, 103.  § (4) be kez dé se, 104.  § 
(1) be kez dé se, 105.  § (1) be kez dé se, 109.  § (2)–(3) be kez -
dé se; 190.  §, 192.  §, 199.  § (3) be kez dé se, 204.  § (5) be kez -
dé se, 220.  §-ának (5) be kez dé se, 233.  § (2) be kez dé se,
234.  § (3) be kez dé se, 310.  §-ának (2) be kez dé se. [Meg hí -
vá sos vagy tár gya lá sos el já rás ese tén lásd a Kbt.
101.  §-ának (2) be kez dé sét is.]

11. mel lék let

1. A hir det mény kap csán lásd a Kbt. 286.  §-át (en nek
alap ján 213–218.  §-át), ille tõ leg 288.  §-ának (2) be kez dé -
sét. Az „Egyes ága za tok ban” ki fe je zés utal arra, hogy a
Kbt. VII. fe je ze te sze rin ti aján lat ké rõ hir det mé nyé rõl van
szó.

2. Az I. sza kasz nak az elõ mi nõ sí té si do ku men tá ci ó ra
vo nat ko zó ré szé vel kap cso lat ban lásd a Kbt. 214.  §-a
(2) be kez dé sé nek d) pont ját és 217.  §-át.

3. Az I. sza kasz nak az elõ mi nõ sí té si ké rel mek be nyúj -
tá si cí mé re vo nat ko zó ré szé vel kap cso lat ban lásd a Kbt.
214.  §-a (2) be kez dé sé nek f) pont ját.

4. A II.3) pont kap csán lásd a Kbt. 214.  §-a (2) be kez -
dé sé nek b) pont ját, ille tõ leg 286.  §-ának (2) be kez dé sét.

5. A III.1.1) pont kap csán lásd a Kbt. 214.  §-a (2) be -
kez dé sé nek e) pont ját, 216.  §-át, 13.  §-ának (4) be kez dé -
sét.

6. A IV.2.2) pont kap csán lásd a Kbt. 214.  §-a (2) be -
kez dé sé nek c) pont ját, (3) be kez dé sét. Az „Egyéb” vá lasz
meg je lö lé se ese tén a „To váb bi in for má ci ók” kö ré ben kell
meg fe le lõ tá jé koz ta tást adni az elõ mi nõ sí té si rend szer idõ -
tar ta má ról.

7. A IV.2.3) pont tal össze füg gés ben lásd a Kbt.
214.  §-ának (3) be kez dé sét és 215.  §-ának (4) be kez dé sét,
218.  §-át is. Lásd még a Kbt. 286.  §-ának (2) be kez dé sét is.

8. A VI.2) 1) pont kap csán lásd a Kbt. 214.  §-a (2) be -
kez dé sé nek d) pont ját.

9. A VI.2) pont ban – adott eset ben – meg kell adni a kö -
vet ke zõ in for má ci ó kat:

– ha a hir det mény meg is mét lé se a ko ráb bi elõ mi nõ sí té -
si hir det mény nek, hi vat ko zást a ko ráb bi hir det mény re és
köz zé té te lé nek nap ját [lásd a Kbt. 214.  §-ának (3) be kez -
dé sét];

– ha a hir det mény mó do sít ja a ko ráb bi elõ mi nõ sí té si
hir det ményt, hi vat ko zást a ko ráb bi hir det mény re és köz zé -
té te lé nek nap ját (lásd a Kbt. 218.  §-át).

A VI.2) pont kap csán lásd a Kbt. 234.  §-ának (3) be kez -
dé sét [286.  §-ának (2) be kez dé sét], 310.  §-ának (2) be kez -
dé sét is.

12. mel lék let

1. A hir det mény kap csán lásd a Kbt. VI. vagy VII. fe je -
ze te sze rin ti terv pá lyá za ti el já rást (270.  §, 291.  §,
154–160.  §), valamint a Kbt. 404.  §-a (1) be kez dé sé nek
b) pont já ban adott fel ha tal ma zás alap ján a terv pá lyá za ti el -
já rás ra vo nat ko zó rész le tes sza bá lyo kat tar tal ma zó kor -
mány ren de le tet.

2. A hir det mény elsõ ol da lán a „VI. fe je zet” mel let ti
négy ze tet kell meg je löl ni, ha a Kbt. VI. fe je ze te (240.  §,
270.  §) ke rül al kal ma zás ra, a Kbt. VI. fe je ze te sze rin ti
aján lat ké rõ (ki író) hir det mé nyé rõl van szó; míg a „VII. fe -
je zet” mel let ti négy ze tet kell meg je löl ni, ha a Kbt. VII. fe -
je ze te (271.  §, 291.  §) ke rül al kal ma zás ra, a Kbt. VII. fe je -
ze te sze rin ti aján lat ké rõ (ki író) hir det mé nyé rõl van szó.

3. Az I.1) pont ban nyílt el já rás ese tén kell pá lyá za tot
(pá lya mû vet) ér te ni, meg hí vá sos el já rás ese tén pe dig rész -
vé te li je lent ke zést kell ér te ni.

4. A II.1.1) pont ban kell meg ad ni a terv pá lyá za ti el já -
rás (pá lyá zat) el ne ve zé sét (cí mét, jel le gét).

5. A III.1) pont kap csán lásd a Kbt. 156.  §-ának (4) be -
kez dé sét, 61.  §-ának (3) be kez dé sét, ille tõ leg 156.  §-ának
(3) be kez dé sét is.

6. A III.2) pont kap csán lásd a Kbt. 61.  §-ának (3) be -
kez dé sét is.

7. A IV.1) pont kap csán lásd a Kbt. 155.  §-át is.

8. A IV.1) pont ban a részt ve võk ter ve zett lét szá ma
vagy ke ret szá ma kap csán lásd a Kbt. 155.  §-a (3) be kez dé -
sé nek a) pont ját, 156.  §-át, 157.  §-ának (2) be kez dé sét is.
Lét szám vagy ke ret szám meg adá sa ese tén a rang so ro lás
mód ját a „To váb bi in for má ci ók” kö ré ben kell meg ad ni
[Kbt. 157.  § (3) be kez dé se].

9. A IV.2) pont kap csán lásd a Kbt. 155.  §-a (3) be kez -
dé sé nek b) pont ját, 156.  §-ának (2) be kez dé sét,
157.  §-ának (2) be kez dé sét is. A pont ki töl té se ese tén a
„To váb bi in for má ci ók” kö ré ben kell arra a le he tõ ség re hi -
vat koz ni, hogy a meg je löl te ken kí vül va la mennyi ér de kelt
je lent kez het az el já rás ban való rész vé tel re [Kbt. 157.  §
(2) be kez dé se].

10. A IV.3) pont kap csán lásd a Kbt. 157.  §-ának (4) be -
kez dé sét is.

11. A IV.5.1) pont kap csán lásd a Kbt. 244.  §-a (2) be -
kez dé sé nek b) pont ját, ille tõ leg 273.  §-a (2) be kez dé sé nek
b) pont ját is.

12. A IV.5.2) pont kap csán lásd a Kbt. 244.  §-a (2) be -
kez dé sé nek b) pont ját, ille tõ leg 273.  §-a (2) be kez dé sé nek
b) pont ját is.

13. A IV.5.3) pont kap csán lásd a Kbt. 244.  §-a (2) be -
kez dé sé nek a) pont ját, 125.  §-ának (5) be kez dé sét
[257.  §-ának (1) be kez dé sét], ille tõ leg 273.  §-a (2) be kez -
dé sé nek a) pont ját, 225.  §-ának (5) be kez dé sét
[287.  §-ának (2) be kez dé sét] is.
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14. A IV.5.5) pont kap csán lásd a Kbt. 158.  §-át
[10.  §-ának (7), (8) be kez dé sét] is.

15. A VI.2) pont kap csán lásd a Kbt. 157.  §-ának
(2)–(3) be kez dé sét is.

13. mel lék let

1. A hir det mény kap csán lásd a Kbt. VI. vagy VII. fe je -
ze te sze rin ti terv pá lyá za ti el já rást (270.  §, 291.  §,
154–160.  §), valamint a Kbt. 404.  §-a (1) be kez dé sé nek
b) pont já ban adott fel ha tal ma zás alap ján a terv pá lyá za ti el -
já rás ra vo nat ko zó rész le tes sza bá lyo kat tar tal ma zó kor -
mány ren de le tet.

2. A hir det mény elsõ ol da lán a „VI. fe je zet” mel let ti
négy ze tet kell meg je löl ni, ha a Kbt. VI. fe je ze te (240.  §,
270.  §) ke rül al kal ma zás ra, a Kbt. VI. fe je ze te sze rin ti
aján lat ké rõ (ki író) hir det mé nyé rõl van szó; míg a „VII. fe -
je zet” mel let ti négy ze tet kell meg je löl ni, ha a Kbt. VII. fe -
je ze te (271.  §, 291.  §) ke rül al kal ma zás ra, a Kbt. VII. fe je -
ze te sze rin ti aján lat ké rõ (ki író) hir det mé nyé rõl van szó.

3. Az V.2) pont kap csán lásd a Kbt. 244.  §-a (2) be kez -
dé sé nek b) pont ját, ille tõ leg 273.  §-a (2) be kez dé sé nek
b) pont ját is.

14. mel lék let

1. A hir det mény kap csán lásd a Kbt. ne gye dik rész e
(Kbt. 292–300.  §) sze rin ti egy sze rû köz be szer zé si el já rást, 
kü lö nö sen a Kbt. 299.  §-a (1) be kez dé sé nek a) és c) pont -
ját. [Lásd a Kbt. 292.  §-át, 299.  §-ának (3) be kez dé sét és
300.  §-ának (6) be kez dé sét is.]

2. Az I.1.2) pont kap csán lásd a Kbt. 56.  §-ának (1) be -
kez dé sét is.

3. Az I.1.3) pont ki töl té se nem kö te le zõ, de le het sé ges.
(Egy sze rû köz be szer zé si el já rás ban do ku men tá ció ké szí -
té se nem kö te le zõ, de le het sé ges.)

4. A II.1.2) pont kap csán lásd a Kbt. 295.  §-át (és
296.  §-át), valamint 299.  §-a (3) be kez dé sé nek c) pont ját.

5. A II.1.3) A „Ke ret meg ál la po dás meg kö té se”,
valamint a „Di na mi kus be szer zé sei rend szer (DBR) lét re -
ho zá sa” ro va tok meg je lö lé se ese tén a „To váb bi informá -
ciók” kö ré ben meg kell je löl ni a Kbt.-nek azo kat a ren del -
ke zé se it, ame lye ket az aján lat ké rõ az el já rás le foly ta tá sa
so rán al kal maz ni fog. A „Di na mi kus be szer zé si rend szer
(DBR) lét re ho zá sa” ro va tot – a Kbt. vo nat ko zó ren del ke -
zé se i nek ha tály ba lé pé sé vel össz hang ban – 2007. ja nu ár
1-jétõl le het al kal maz ni.

6. A II.1.4) pon tot ak kor le het ki töl te ni, ha az aján lat ké -
rõ a II.1.3) pont ban be je löl te a „Ke ret meg ál la po dás meg -
kö té se” ro va tot, és a „To váb bi in for má ci ók” ro vat ban
meg je löl te a Kbt. 136/A.  §-ának (3) be kez dé sét.

7. A II.1.7) pont kap csán, ha az aján lat ké rõ le he tõ vé te -
szi a köz be szer zés egy ré szé re (ré sze i re) tör té nõ aján lat té -
telt, egy ér tel mû vé kell ten nie a „To váb bi in for má ci ók” ro -

vat ban, hogy a köz be szer zés tár gyá nak mely ré sze i re (ele -
me i re) le het rész aján la tot ten ni. [Lásd még a Kbt.
300.  §-ának (6) be kez dé sét, 99.  §-ának (1) be kez dé sét.]

8. A II.2.2) pont (vé te li jog) kap csán lásd a Kbt.
24.  §-át, 37.  §-ának (2) be kez dé sét, valamint a Pol gá ri Tör -
vény könyv rõl  szóló 1959. évi IV. tör vé ny (Ptk.) 375.  §-a
irány adó.

9. A III.1.1) pont kap csán – adott eset ben – lásd a Kbt.
53.  §-ának (5) be kez dé sét.

10. A III.1.2) pont kap csán lásd a Kbt. 299.  §-a (3) be -
kez dé sé nek f) pont ját.

11. A III.1.3) pont kap csán – adott eset ben – lásd a Kbt.
52.  §-át.

12. A III.1.4) pont kap csán lásd a Kbt. 53.  §-ának
(6)–(8) be kez dé sét.

13. A III.2.2–3) pont ban kell meg ha tá roz ni az al kal mas -
ság meg íté lé sé vel kap cso lat ban a Kbt. 69.  §-ának (2) be -
kez dé sé ben fog lal ta kat is [Kbt. 299.  §-a (2) be kez dé sé nek
h) pont ja].

14. A III.2.4) pont tal kap cso lat ban lásd a Kbt.
17/A.  §-át. A ro va tot – a Kbt. vo nat ko zó ren del ke zé se i nek
ha tály ba lé pé sé vel össz hang ban – 2007. ja nu ár 1-jé tõl le -
het al kal maz ni.

15. A III.3.1) pont kap csán lásd a Kbt. 61.  §-ának (3) be -
kez dé sét is.

16. A IV.1) pont kap csán lásd a Kbt. 299.  §-a (3) be kez -
dé sé nek n) pont ját, 300.  §-ának (3), (6) be kez dé sét
(128.  §-át).

17. A IV.2.1) pont kap csán lásd a Kbt. 300.  §-ának
(6) be kez dé sét és 57.  §-ának (1)–(2) be kez dé sét, (3) be kez -
dé sé nek a)–b) pont ját és (4) és (5) be kez dé sét.

Az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb aján lat ki vá lasz tá sa
ese tén te hát eb ben a pont ban kell meg ha tá roz ni a rész -
szem pon to kat és azok súly szá mát; a „To váb bi informá -
ciók” kö ré ben le het meg ad ni a bí rá lat tal kap cso la tos eset -
le ges egyéb in for má ci ó kat.

Ha az aján lat ké rõ a rész szem pon tok kö ré ben al szem -
pon to kat is meg ha tá roz [Kbt. 57.  § (4) be kez dé sé nek
e) pont ja], az al szem pon to kat és súly szá mu kat is meg kell
ad nia a hir det mény ben a rész szem pon tok mel lett vagy a
„To váb bi in for má ci ók” kö ré ben.

18. A IV.2.2) pont kap csán lásd a Kbt. 90.  §-ának (5) be -
kez dé sét, 130. §-ának (8) be kez dé sét, 134.  §-ának (7) be -
kez dé sét, 136/D.  §-ának (6) be kez dé sét, valamint
4.  §-ának 3/A. pont ját. A IV.2.2) pon tot – a Kbt. vo nat ko zó 
ren del ke zé se i nek ha tály ba lé pé sé vel össz hang ban – 2006.
jú li us 1-jé tõl kell al kal maz ni.

19. A IV.3.3) pont ki töl té se nem kö te le zõ, de le het sé -
ges. (Egy sze rû köz be szer zé si el já rás ban do ku men tá ció ké -
szí té se nem kö te le zõ, de le het sé ges.) Amennyi ben ez a
pont ki töl tés re ke rül a do ku men tá ció ren del ke zés re bo csá -
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tá sá nak mód ját a „To váb bi in for má ci ók” ro vat ban kell
meg ad ni.

20. A IV.3.3) pont kap csán lásd a Kbt. 300.  §-ának
(6) be kez dé sét és 74.  §-ának (6) be kez dé sét, 75.  §-ának
(2) be kez dé sét.

21. A IV.3.7) pont kap csán lásd a Kbt. 300.  §-ának
(3) be kez dé sét, (6) be kez dé sét és 99.  §-ának (1) be kez dé -
sét. E pon tot csak a tár gya lás nél kü li el já rás ese tén kell ki -
töl te ni, fi gye lem mel a szer zõ dés kö tés ter ve zett idõ pont já -
ra.

22. A IV.3.8) pont kap csán lásd a Kbt. 300.  §-ának
(6) be kez dé sét és 79.  §-át. Az aján la tok fel bon tá sá nak
(kez dõ) idõ pont ja – az aján lat ké rõ dön té sé tõl füg gõ en –
meg egyez het az aján lat té te li ha tár idõ le jár tá nak idõ pont já -
val, de eh hez ké pest ké sõb bi idõ pont is le het.

A IV.3.8) pont kap csán a Kbt. 80.  §-ának (2) be kez dé sé -
vel össz hang ban kell el jár ni [Kbt. 300.  § (6) be kez dé se].

23. A VI.1) pont kap csán lásd a Kbt. 37.  §-ának (1) be -
kez dé sét is (Kbt. 298.  §).

24. A VI.3) 1) pont kap csán lásd a Kbt. 300.  §-ának
(6) be kez dé sét és 83.  §-át.

25. A VI.3) 3) pont kap csán lásd a Kbt. 300.  §-ának
(3) be kez dé sét, (6) be kez dé sét és 128.  §-át [kü lö nö sen a
128.  § (4) be kez dé sé ben fog lal ta kat].

26. A VI.3) pont ban kell meg ad ni azo kat az in for má ci ó -
kat, me lyek meg adá sa – a Kbt. sze rint az aján lat ké rõ dön -
té sé tõl füg gõ en – kö te le zõ vagy le het sé ges az aján lat té te li
fel hí vás ban. Ezek kel össze füg gés ben lásd a Kbt. kö vet ke -
zõ ren del ke zé se it: 13.  § (4) be kez dé se, 48.  § (2) be kez dé -
se, 56.  § (5) be kez dé se, 70.  § (1) be kez dé se, 79.  §
(2)–(3) be kez dé se, 89.  § (1) be kez dé se, 91.  § (2) be kez dé -
se, 99.  § (1) be kez dé se, 310.  §-ának (3) be kez dé se. A VI.3) 
pont ban to váb bi in for má ci ók is meg ad ha tók.

27. A VI.3) pont ban kell a Kbt. 300.  §-ának (7) be kez dé -
sé vel össz hang ban meg ad ni azo kat a ren del ke zé se ket,
ame lye ket az aján lat ké rõ az el já rás ban a kö te le zõ en al kal -
ma zan dó ren del ke zé sek mel lett al kal maz ni kí ván.

15. mel lék let

1. A hir det mény kap csán lásd a Kbt. 75.  §-át, 76.  §-át,
107.  §-ának (3) és (4) be kez dé sét, 108.  §-ának (1) és
(2) be kez dé sét, valamint 151.  §-ának (5) be kez dé sét.

A Kbt. 76.  §-ának (1) be kez dé sé re te kin tet tel az aján lat -
ké rõ az aján lat té te li ha tár idõ le jár tá ig mó do sít hat ja az
aján la ti fel hí vás ban, il le tõ leg a do ku men tá ci ó ban meg ha -
tá ro zott fel té te le ket. A mó do sí tott fel té te lek rõl ugyan ak -
kor e ha tár idõ le jár ta elõtt új hir det ményt kell köz zé ten ni,
amely ben új aján lat té te li ha tár idõt kell meg ál la pí ta ni. Ha -
son ló ren del ke zést tar tal maz a Kbt. 108.  §-ának (1) be kez -
dé se a két sza kasz ból álló el já rá sok elsõ, rész vé te li sza ka -
szát meg in dí tó rész vé te li fel hí vás te kin te té ben: Az aján lat -
ké rõ a rész vé te li ha tár idõ le jár tá ig mó do sít hat ja a rész vé te -
li fel hí vás ban, ille tõ leg a rész vé te li do ku men tá ci ó ban

meg ha tá ro zott fel té te le ket. A mó do sí tott fel té te lek rõl e ha -
tár idõ le jár ta elõtt új hir det ményt kell köz zé ten ni, amely -
ben új rész vé te li ha tár idõt kell megállapítani.

2. A IV.1.2) pont ban „A hir det mény köz zé té te le (az
adott szer zõ dés re/terv pá lyá za ti el já rás ra vo nat ko zó ko ráb -
bi köz zé té tel, a hir det mény faj tá ja)” ro vat ban tá jé koz ta tást 
kell adni ar ról is, hogy az adott köz be szer zé si el já rás sal
kap cso lat ban ko ráb ban sor ke rült-e elõ ze tes össze sí tett tá -
jé koz ta tó, illetve idõ sza kos elõ ze tes tá jé koz ta tó köz zé té te -
lé re.

3. A hir det ményt a cél ja sze rint kell ér te lem sze rû en ki -
töl te ni, így – a töb bi sza kasz ki töl té se mel lett – a VI. sza ka -
szon be lül vissza vo nás ese tén csak a VI.1) pon tot, a dá tu -
mok mó do sí tá sa ese tén csak a VI.2) pon tot, egyéb mó do sí -
tás vagy to váb bi in for má ci ók köz lé se ese tén csak a VI.3)
pon tot kell ki töl te ni.

4. A VI.1) pont ban egy vagy több in for má ció is meg je -
löl he tõ. A „köz be szer zé si el já rást meg szün tet ték” in for -
má ci ó val kap cso lat ban lásd pl. a Kbt. 76.  §-ának (2) be -
kez dé sét és 108.  §-ának (2) be kez dé sét.

16. mel lék let

1. A hir det mény kap csán lásd a Kbt. 307.  §-ának (1) be -
kez dé sét és 303.  §-át, to váb bá 304–306.  §-át is.

2. A 2. pon tot a köz be szer zé si el já rás alap ján meg kö -
tött ere de ti szer zõ dés ben fog lal tak sze rint kell ki töl te ni.

3. A 3. c), e) pont ban a hir det mény re való hi vat ko zás
so rán az Euró pai Unió Hi va ta los Lap já ban és/vagy a Köz -
be szer zé si Ér te sí tõ ben tör té nõ, aján lat ké rõ ál ta li hir det mé -
nyi köz zé té telt kell ér te ni. Ha mind két he lyen kö te le zõ
volt az aján lat ké rõ ál ta li hir det mé nyi köz zé té tel [a Kbt.
IV–V. fe je ze te al kal ma zá sá ban meg ha tá ro zott ese tek ben
az el já rás vé gén, pl. Kbt. 98.  § (2)–(3) be kez dé se], mind két 
köz zé té telt meg kell adni. Az Euró pai Unió Hi va ta los Lap -
já ban tör té nõ köz zé té tel ese tén a hir det mény azo no sí tó
kód ját, a Köz be szer zé si Ér te sí tõ ben tör té nõ köz zé té tel
ese tén pe dig a hir det mény KÉ nyil ván tar tá si szá mát meg
kell adni a köz zé té tel nap já val együtt.

4. A 4. b) pont kap csán lásd a Kbt. 306.  §-ának (4) be -
kez dé sét is.

17. mel lék let

1. A hir det mény kap csán lásd a Kbt. 307.  §-ának (1) és
(2) be kez dé sét és 304–306.  §-át is.

2. A 2. pon tot a köz be szer zé si el já rás alap ján meg kö -
tött ere de ti szer zõ dés ben fog lal tak sze rint kell ki töl te ni.

3. A 3. pon tot a tel je sí tett (rész tel je sí tett) szer zõ dés
alap ján kell meg ad ni [tel jes mennyi ség, tel jes el len szol -
gál ta tás; lásd en nek kap csán a Kbt. 50. §-ának (2) be kez -
dé sét is].

4. A 4. c), e) pont ban a hir det mény re való hi vat ko zás
so rán az Euró pai Unió Hi va ta los Lap já ban és/vagy a Köz -

400 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/3. szám



be szer zé si Ér te sí tõ ben tör té nõ, aján lat ké rõ ál ta li hir det mé -
nyi köz zé té telt kell ér te ni. Ha mind két he lyen kö te le zõ
volt az aján lat ké rõ ál ta li hir det mé nyi köz zé té tel [a Kbt.
IV–V. fe je ze te al kal ma zá sá ban meg ha tá ro zott ese tek ben
az el já rás vé gén, pl. Kbt. 98.  § (2) és (3) be kez dé se], mind -
két köz zé té telt meg kell adni. Az Euró pai Unió Hi va ta los
Lap já ban tör té nõ köz zé té tel ese tén a hir det mény azo no sí tó 
kód ját, a Köz be szer zé si Ér te sí tõ ben tör té nõ köz zé té tel
ese tén pe dig a hir det mény KÉ nyil ván tar tá si szá mát meg
kell adni a köz zé té tel nap já val együtt.

5. Az 5. b) pont ban, ille tõ leg a 6. b) pont ban a szer zõ -
dés sze gés le írá sa so rán meg kell adni az ere de ti szer zõ dé -
ses fel té telt is (ille tõ leg a mó do sí tott fel té telt is, ha a szer -
zõ dés mó do sí tá sá ról hir det ményt tet tek köz zé). E pon tok
kap csán lásd a Kbt. 306.  §-ának (4) be kez dé sét is.

6. A 7. b) pont ban – ha annak ese te fenn áll – a hir det -
mény KÉ nyil ván tar tá si szá mát meg kell adni a köz zé té tel
nap já val együtt.

18. mel lék let

1. Az aján la tok el bí rá lá sá ról  szóló össze ge zés kap csán
lásd a Kbt. 93.  §-ának (2) be kez dé sét, 151.  §-ának (7) be -
kez dé sét. Épí té si kon cesszió ese tén – adott eset ben – lásd a 
Kbt. 142.  §-át is. Rész aján lat té tel, ke ret meg ál la po dá sos el -
já rás elsõ rész e, épí té si kon cesszió vagy szol gál ta tá si kon -
cesszió (el len szol gál ta tás) ese tén az össze ge zést ér te lem -
sze rû en kell ki töl te ni.

2. Az 5. pont ban a rész aján la to kat bele kell szá mí ta ni
az aján la tok szá má ba. Ugyan ak kor egy aján lat te võ több -
vál to za tú (al ter na tív) aján lat té te le egy aján lat nak szá mít.

3. A 6. pont kap csán – az adott el já rás tól is füg gõ en –
lásd a Kbt. 81.  §-ának (4) be kez dé sét, 90.  §-át, to váb bá
151.  §-ának (9) be kez dé sét, 199.  §-át, 233.  §-ának (3) be -
kez dé sét, 260.  §-ának (3) be kez dé sét is.

4. A 8. b) pont kap csán lásd a Kbt. 91.  §-ának (2) be -
kez dé sét.

5. A 9–10. pon tot a nyer tes aján lat te võ(k) aján la tá ban
fog lal tak alap ján kell ki töl te ni [lásd a Kbt. 71.  §-át,
105.  §-át, ille tõ leg 140.  §-át, 265.  §-ának (3) be kez dé sét,
304.  §-ának (2) be kez dé sét].

6. A 11. pon tot egy sze rû sí tett (tár gya lá sos) el já rás al -
kal ma zá sa ese tén nem kell ki töl te ni. E pon tot to váb bá nem 
kell ki töl te ni, ha hir det mény köz zé té te lé vel in du ló tár gya -
lá sos el já rást az aján lat ké rõ sza ba don al kal maz hat és esze -
rint járt el, vagy ha az aján lat ké rõ a Kbt. V. vagy VII. fe je -
ze te sze rint hir det ménnyel meg hir de tett tár gya lá sos el já -
rást al kal ma zott.

7. A 12. pont kap csán lásd a Kbt. 254.  §-ának (7) be -
kez dé sét, 283.  §-ának (7) be kez dé sét (az adott eset ben
szük sé ges tá jé koz ta tás a tár gya lás kez de mé nye zé sé rõl és
annak ered mé nyé rõl).

8. A 13–14. pont ban a hir det mény re való hi vat ko zás
so rán az Euró pai Unió Hi va ta los Lap já ban és/vagy a Köz -

be szer zé si Ér te sí tõ ben tör té nõ, aján lat ké rõ ál ta li hir det mé -
nyi köz zé té telt kell ér te ni. Az Euró pai Unió Hi va ta los
Lap já ban tör té nõ köz zé té tel ese tén a hir det mény azo no sí tó 
kód ját, a Köz be szer zé si Ér te sí tõ ben tör té nõ köz zé té tel
ese tén pe dig a hir det mény KÉ nyil ván tar tá si szá mát meg
kell adni a köz zé té tel nap já val együtt.

19. mel lék let

1. A rész vé te li je lent ke zé sek el bí rá lá sá ról  szóló össze -
ge zés kap csán lásd a Kbt. 116.  §-ának (2) be kez dé sét.

2. A 11–12. pont ban a hir det mény re való hi vat ko zás
so rán az Euró pai Unió Hi va ta los Lap já ban és/vagy a Köz -
be szer zé si Ér te sí tõ ben tör té nõ, aján lat ké rõ ál ta li hir det mé -
nyi köz zé té telt kell ér te ni. Az Euró pai Unió Hi va ta los
Lap já ban tör té nõ köz zé té tel ese tén a hir det mény azo no sí tó 
kód ját, a Köz be szer zé si Ér te sí tõ ben tör té nõ köz zé té tel
ese tén pe dig a hir det mény KÉ nyil ván tar tá si szá mát meg
kell adni a köz zé té tel nap já val együtt.

20. mel lék let

1. Az egy sze rû köz be szer zé si el já rás ban az aján la tok
el bí rá lá sá ról  szóló össze ge zés kap csán lásd a Kbt.
300.  §-ának (4) be kez dé sét, to váb bá 299–300.  §-át.

2. Az 5. pont ban – ha en nek ese te fenn áll – a rész aján la -
to kat bele kell szá mí ta ni az aján la tok szá má ba. Ugyan ak -
kor egy aján lat te võ több vál to za tú (al ter na tív) aján lat té te le
egy aján lat nak szá mít.

3. A 8. b) pont kap csán lásd a Kbt. 300.  §-ának (6) be -
kez dé sét, 91.  §-ának (2) be kez dé sét.

4. A 10–11. pont kap csán lásd a Kbt. 299.  §-ának
(1) be kez dé sét. A 10. pont ban a hir det mény re való hi vat -
ko zás so rán a Köz be szer zé si Ér te sí tõ ben tör té nõ hir det mé -
nyi köz zé té telt kell ér te ni, és a hir det mény KÉ nyil ván tar -
tá si szá mát meg kell adni a köz zé té tel nap já val együtt.

5. A 13. pont kap csán lásd a Kbt. 299.  §-a (2) be kez dé -
sé nek p) pont ját, 300.  §-ának (4) be kez dé sét.

6. A 14. pont kap csán lásd a Kbt. 300.  §-ának (4) be -
kez dé sét.

21. mel lék let

1. Az éves sta tisz ti kai össze ge zést köz be szer zé si tár -
gyan ként (áru be szer zés/épí té si be ru há zás és épí té si kon -
cesszió/szol gál ta tás és szol gál ta tá si kon cesszió) kü lön-kü -
lön kell az össze ge zést el ké szí te ni.

2. Az I. 8. pont kap csán a Kbt. 29.  §-a (1) be kez dé sé nek 
a)–b) pont ja sze rin ti ki vé te le ket, ille tõ leg be szer zé se ket
kell ér te ni.

3. Az I. 9. pont kap csán fel tün te tett, a köz pon to sí tott
köz be szer zé si el já rás ban be szer zett áru kat és szol gál ta tá -
so kat az össze ge zés egyéb pont ja i ban nem kell sze re pel tet -
ni (még ak kor sem, ha a köz pon to sí tott köz be szer zé si el já -
rás ke re té ben le foly ta tott ke ret meg ál la po dá sos el já rás má -
so dik ré szét – a vo nat ko zó jog sza bá lyok kal össz hang ban – 
az in téz mény sa ját ha tás kö ré ben foly tat ja le).
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A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
1/2006. (I. 13.) KvVM

rendelete

a barlangok nyilvántartásáról, a barlangok
látogatásának és kutatásának egyes feltételeirõl,

valamint a barlangok kiépítésérõl  szóló
13/1998. (V. 6.) KTM rendelet módosításáról

A ter mé sze t vé del mé rõl  szóló 1996. évi LIII. tör vény
49.  §-ának (2) be kez dé sé ben, az 51.  §-ának (4) be kez dé sé -
ben, valamint a 85.  §-ának b) pont já ban ka pott felhatal -
mazás alap ján – a pénz ügy mi nisz ter rel egyet ér tés ben –
a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A bar lan gok nyil ván tar tá sá ról, a bar lan gok lá to ga tá sá nak
és ku ta tá sá nak egyes fel té te le i rõl, valamint a bar lan gok ki -
épí té sé rõl  szóló 13/1998. (V. 6.) KTM ren de let 7.  §-ának
(4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) A bar lang – e ren de let alap ján nyil ván tar tott – ada -
ta i ban be kö vet ke zett in gat lan-nyil ván tar tá si adat vál to zás -
ról az ille té kes föld hi va tal a vál to zás in gat lan-nyil ván tar -
tá si be jegy zé sé rõl  szóló ha tá ro zat egy pél dá nyá nak meg -
kül dé sé vel ér te sí ti a Mi nisz té ri u mot. Ez az ér te sí tés nem
pó tol ja a ha tá ro zat nak a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és
szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 2004. évi CXL.
tör vény (a továb biak ban: Ket.) 78.  §-ának (1) be kez dé sé -
ben fog lalt köz lést.”

2.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 3. na pon lép ha tály ba.

Dr. Per sá nyi Mik lós s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
2/2006. (I. 13.) KvVM

rendelete

a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium,
valamint szervei szolgálati titokkörének

megállapításáról  szóló
9/2002. (XII. 23.) KvVM rendelet módosításáról

Az ál lam ti tok ról és a szol gá la ti ti tok ról  szóló 1995. évi
LXV. tör vény 6.  §-a (1) be kez dé sé nek o) pont já ban fog lal -
tak alap ján – fi gye lem mel az adat vé del mi biz to s vé le mé -
nyé re – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té rium,
valamint szer vei szol gá la ti ti tok kö ré nek meg ál la pí tá sá ról
 szóló 9/2002. (XII. 23.) KvVM ren de let mel lék le te az
aláb bi 12. pont tal egé szül ki:

„12. Az Or szá gos Kép zé si Jegy zék alap ján a kör nye zet -
vé del mi és víz ügyi mi nisz ter fe le lõs sé gé be tar to zó szak ké -
pe sí té sek ese tén a szak mai vizs gák köz pon ti írás be li té te -
lei, köz pon ti gya kor la ti fel ada tai, valamint azok meg ol dá -
sai. (6 év)”

2.  §

Ez a ren de let 2006. ja nu ár 15-én lép ha tály ba.

Dr. Per sá nyi Mik lós s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
3/2006. (I. 13.) KvVM

rendelete

a környezetvédelmi és a vízügyi elõirányzatok
felhasználásának és ellenõrzésének szabályairól  szóló

3/2004. (II. 24.) KvVM rendelet módosításáról

Az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény
24.  §-ának (9) és (10) be kez dé sé ben, valamint 49.  §-ának
o) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján, az ál lam ház tar -
tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm.
ren de let ben fog lal tak kal össz hang ban – a pénz ügy mi nisz -
ter rel egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A kör nye zet vé del mi és a víz ügyi elõ irány za tok fel hasz -
ná lá sá nak és el len õr zé sé nek sza bá lya i ról  szóló 3/2004.
(II. 24.) KvVM ren de let (a továbbiak ban: KvVM ren de let) 
1.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„1.  § E ren de let ha tá lya ki ter jed a Ma gyar Köz tár sa ság
2006. évi költ ség ve té sé rõl  szóló 2005. évi CLIII. tör vény
1. szá mú mel lék le té ben a XVI. Kör nye zet vé del mi és Víz -
ügyi Mi nisz té rium fe je zet ben meg ha tá ro zott kör nye zet vé -
del mi és víz ügyi elõ irány za tok kö zül

a) Hul la dék ke ze lé si és -gaz dál ko dá si fel ada tok 10. cím,
2. al cím, 37. jog cím cso port,

b) Or szá gos Kör nye ze ti Kár men te sí té si Prog ram
(a továb biak ban: OKKP) vég re haj tá sa 10. cím, 2. al cím,
39. jog cím cso port,



c) Ál la mi fel ada tok költ ség ha té kony át vál la lá sa az
NKP meg va ló sí tá sá ban 10. cím, 2. al cím, 41. jogcím -
csoport,

d) Tár sa dal mi szer ve ze tek tá mo ga tá sa 10. cím, 3. al cím 
elõ irány za tok ra (a továb biak ban együtt: Kövi).”

2.  §

A KvVM ren de let 8.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az 1.  § a), c) és d) pont já ban meg je lölt cé lok ra ren -
del ke zés re álló Kövi for rá sok pá lyá za ti el já rás ke re té ben e
jog sza bály ren del ke zé sei, illetve – kü lön jog sza bály elõ -
írása ese tén – a köz be szer zé si el já rás sza bá lyai, valamint a
mi nisz te ri uta sí tás ban meg ha tá ro zot tak sze rint hasz nál ha -
tók fel. E ke re te ket ter he li az elõ irány za tok cél já val össz -
hang ban álló, a kör nye zet vé del mi és víz ügyi cél elõ irány -
zat ter hé re ko ráb bi évek ben 2006. évre vál lalt kö te le zett -
sé gek, valamint a kö zös pá lyá za ti rend sze rek mûködte -
tése is.”

3.  §

A KvVM ren de let 11.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Ka mat tá mo ga tás, a tá mo ga tást igény lõ és a pénz in -
té zet kö zött lét re jött hi tel szer zõ dés ben meg ha tá ro zott
futam idõre, de leg fel jebb a tárgy évet kö ve tõ két évre
nyújt ha tó.”

4.  §

A KvVM ren de let 23.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A tá mo ga tá sok fel hasz ná lá sát a Mi nisz té rium, a
köz re mû kö dõ szer ve ze tek, to váb bá a kü lön jog sza bá lyok -
ban, illetve a tá mo ga tá si szer zõ dés ben meg ha tá ro zott szer -
ve ze tek el len õr zik. A Mi nisz té rium meg bí zá sá ból az el -
len õr zést a köz re mû kö dõ szer ve zet, szük ség ese tén kül sõ
szak ér tõk, illetve szak ér tõ szer ve ze tek is vé gez he tik.”

5.  §

E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 3. na pon lép ha tály ba,
ezzel egy ide jû leg ahol a KvVM ren de let az „Or szá gos
Kör nye zet vé del mi, Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi Fõ igaz -
ga tó sá got” vagy „Fõ igaz ga tó sá got” em lí ti, azon a
„ Minisztériumot” kell ér te ni.

Dr. Per sá nyi Mik lós s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

A nemzeti kulturális örökség miniszterének
1/2006. (I. 13.) NKÖM

rendelete

egyes ingatlanok mûemlékké nyilvánításáról,
illetve mûemléki védettségének megszüntetésérõl

A kul tu rá lis örök ség vé del mé rõl  szóló 2001. évi LXIV.
tör vény 32. és 39.  §-a alap ján a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

(1) Mû em lék ké nyil vá ní tom a Jász-Nagy kun-Szol nok
me gyei Abád sza lók, Kis fa lu dy u. 13. szám alat ti, 802
hely raj zi szá mú in gat lant.

(2) Mû em lé ki kör nye zet nek a 789, 801/1, 801/2, 822,
823 hely raj zi szá mú in gat la no kat, valamint a 793, 803
hely raj zi szá mú köz te rü let fen ti in gat la nok ál tal ha tá rolt
sza ka szát je lö löm ki.

(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak alap -
jául szol gá ló ér ték szem pont já ból a mû em lé ket II. ka te gó -
riába so ro lom.

(4) A vé det té nyil vá ní tás cél ja az 1811–1822 kö zött
épült re for má tus temp lom épí té sze ti ér té ke i nek és be ren -
de zé sé nek meg õr zé se.

2.  §

(1) Mû em lék ké nyil vá ní tom a Bu da pest I. ke rü let, Jég -
ve rem u. 5. szám alat ti, 14316 hely raj zi szá mú in gat lant.

(2) Mû em lé ki kör nye ze tet nem je lö lök ki.

(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak alap -
jául szol gá ló ér ték szem pont já ból a mû em lé ket I. ka te gó -
riába so ro lom.

(4) A vé det té nyil vá ní tás cél ja a vi dé ki kú ri á kat idé zõ
U-alap raj zú, ker tes el ren de zé sû, ro man ti kus-his to ri zá ló
hom lok za tú épü let épí té sze ti ér té ke i nek meg õr zé se.

3.  §

(1) Mû em lék ké nyil vá ní tom a Bu da pest I. ke rü let,
 Szilágyi De zsõ tér 1. szám alat ti, 14434 hely raj zi szá mú
in gat lant.

(2) Mû em lé ki kör nye ze tet nem je lö lök ki.

(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak alap -
jául szol gá ló ér ték szem pont já ból a mû em lé ket I. ka te gó -
riába so ro lom.

(4) A vé det té nyil vá ní tás cél ja az 1898–1899-ben
 Neuschloss Kor nél ter vei sze rint emelt his to ri zá ló la kó -
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épü let vá ros ké pi, épí té sze ti, ipar mû vé sze ti ér té ke i nek
meg õrzése.

4.  §

(1) Mû em lék ké nyil vá ní tom a Bu da pest II. ke rü let,
 Heinrich Ist ván u. 3–5. szám alat ti, 11377/1 hely raj zi szá -
mú in gat lant.

(2) Mû em lé ki kör nye zet nek a 11372, 11373, 11374/1,
11376/3, 11378/2, 11381, 11382, 11383, 11384, 11385/4
hely raj zi szá mú in gat la no kat, valamint a 11375 hely raj zi
szá mú köz te rü let fen ti in gat la nok ál tal ha tá rolt sza ka szát
je lö löm ki.

(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak alap -
jául szol gá ló ér ték szem pont já ból a mû em lé ket I. ka te gó -
riába so ro lom.

(4) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott mû em lé ki in gat -
lan ra vo nat ko zó an a Ma gyar Ál la mot elõ vá sár lá si jog il le ti 
meg.

(5) A vé det té nyil vá ní tás cél ja a Mol nár Far kas ál tal ter -
ve zett Ma gyar Szent föld Temp lom épí té sze ti ér té ke i nek
meg õr zé se.

5.  §

(1) Mû em lék ké nyil vá ní tom a Bu da pest II. ke rü let,
Fran kel Leó út 11. szám alat ti, 13491 hely raj zi szá mú in -
gat lant.

(2) Mû em lé ki kör nye zet nek a 13490, 13492, 13493,
13495, 13496, 13497, 13498/1, 13498/2, 13499 hely raj zi
szá mú in gat la no kat, valamint a 13475, 13484, 13494 hely -
raj zi szá mú köz te rü let fen ti in gat la nok ál tal ha tá rolt sza ka -
szát je lö löm ki.

(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak alap -
jául szol gá ló ér ték szem pont já ból a mû em lé ket I. ka te gó -
riába so ro lom.

(4) A vé det té nyil vá ní tás cél ja az Al pár Ig nác ál tal
1898-ban ter ve zett his to ri zá ló bér ház egye di épí té sze ti ér -
té ke i nek és hang sú lyos vá ros ké pi sze re pé nek meg õr zé se.

6.  §

(1) Mû em lék ké nyil vá ní tom a Bu da pest II. ke rü let,
Fran kel Leó út 17–19. szám alat ti, 13465 hely raj zi szá mú
in gat lant.

(2) Mû em lé ki kör nye zet nek a 13441, 13442/11, 13467,
13468, 14484 hely raj zi szá mú in gat la no kat, a 13464/2,
13466 hely raj zi szá mú köz te rü le te ket, valamint a 13463,
13469, 13470, 14482, 14483 és 14486 hely raj zi szá mú

köz te rü le tek fen ti in gat la nok ál tal ha tá rolt sza ka szát je lö -
löm ki.

(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak alap -
jául szol gá ló ér ték szem pont já ból a mû em lé ket I. ka te gó -
riába so ro lom.

(4) A vé det té nyil vá ní tás cél ja a Kiss Ist ván és Fli e ga uf
Ká roly ter vei sze rint 1901 és 1903 kö zött épült Bu dai
 Irgalmasrendi Kór ház neo gó ti kus hom lok za ta i nak és
 belsõ te re i nek (pa ti ka, elõ csar nok, lép csõ ház) meg õr zé se.

7.  §

(1) Mû em lék ké nyil vá ní tom a Bu da pest III. ke rü let,
Kis cel li út 7–9. szám alat ti, 17735/1 hely raj zi szá mú in gat -
lant.

(2) Mû em lé ki kör nye ze tet nem je lö lök ki.

(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak alap -
jául szol gá ló ér ték szem pont já ból a mû em lé ket I. ka te gó -
riába so ro lom.

(4) A vé det té nyil vá ní tás cél ja a Gosz leth La jos ter vei
sze rint 1941–1944 kö zött a Ma gyar Ki rá lyi Pos ta szá má ra
épült pos ta hi va tal épí té sze ti ér té ke i nek meg õr zé se.

8.  §

(1) Mû em lék ké nyil vá ní tom a Bu da pest IV. ke rü let,
Megy eri út 15. szám alat ti, 74327/1 és 74327/2 hely raj zi
szá mú in gat la no kon álló ka pu épít ményt, iro da épü le tet,
ser tés- és mar ha vá gó hi dat, valamint al kal ma zot ti lakó -
házat.

(2) Mû em lé ki kör nye ze tet nem je lö lök ki.

(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak alap -
jául szol gá ló ér ték szem pont já ból a mû em lé ket II. ka te gó -
riába so ro lom.

(4) A vé det té nyil vá ní tás cél ja a Böhm Hen rik és He ge -
düs Ár min ter vei sze rint 1911-ben épült Új pes ti Vá gó híd
ka pu épít mé nye, iro da épü le te, ser tés- és marhavágóhíd-
 épülete, valamint az al kal ma zot ti la kó ház épü le te együt te -
sé nek, épí té sze ti és ipar tör té ne ti ér té ke i nek meg õr zé se.

9.  §

(1) Mû em lék ké nyil vá ní tom a Bu da pest VI. ke rü let,
Ben czúr u. 17. szám alat ti, 29709 hely raj zi szá mú in gat -
lant.

(2) Mû em lé ki kör nye ze tet nem je lö lök ki.

404 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/3. szám



(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak alap -
jául szol gá ló ér ték szem pont já ból a mû em lé ket I. ka te gó -
riába so ro lom.

(4) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott mû em lé ki in gat -
lan ra vo nat ko zó an a Ma gyar Ál la mot elõ vá sár lá si jog il le ti 
meg.

(5) A vé det té nyil vá ní tás cél ja a Korb Fló ris és Gi ergl
Kál mán ál tal ter ve zett egy ko ri Lán czy-pa lo ta his to ri zá ló
épü le te épí té sze ti ér té ke i nek, valamint az épü let bel sõ
 képzõ- és ipar mû vé sze ti ér té ke i nek meg õr zé se.

10.  §

(1) Mû em lék ké nyil vá ní tom a Bu da pest VI. ke rü let,
Szo bi u. 3. szám alat ti, 28833 hely raj zi szá mú in gat lant.

(2) Mû em lé ki kör nye ze tet nem je lö lök ki.

(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak alap -
jául szol gá ló ér ték szem pont já ból a mû em lé ket I. ka te gó -
riába so ro lom.

(4) A vé det té nyil vá ní tás cél ja a Fell ner Sán dor ál tal ter -
ve zett men tõ kór ház ut cai hom lok za ta i nak és a bel sõ tér
neo gó ti kus ele me i nek meg õr zé se.

11.  §

(1) Mû em lék ké nyil vá ní tom a Bu da pest VI. ke rü let,
Szo bi u. 5. szám alat ti, 28834 hely raj zi szá mú in gat lant.

(2) Mû em lé ki kör nye ze tet nem je lö lök ki.

(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak alap -
jául szol gá ló ér ték szem pont já ból a mû em lé ket I. ka te gó -
riába so ro lom.

(4) A vé det té nyil vá ní tás cél ja az ek lek ti kus la kó épü let
ut cai hom lok za ta gaz dag épü let plasz ti kai dí szí té sé nek és
lép csõ há zi sze cesszi ós stuk kó dí szé nek meg õr zé se.

12.  §

(1) Mû em lék ké nyil vá ní tom a Bu da pest VI. ke rü let, Te -
réz kör út 56–60. és 62. szám alat ti, 28900/1 és 28900/2
hely raj zi szá mú in gat la no kon álló mo zi épü le tet.

(2) Mû em lé ki kör nye zet nek a 28900/1 és 28900/2 hely -
raj zi szá mú in gat la nok fenn ma ra dó ré szét je lö löm ki.

(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak alap -
jául szol gá ló ér ték szem pont já ból a mû em lé ket II. ka te gó -
riába so ro lom.

(4) A vé det té nyil vá ní tás cél ja az 1924 és 1926 kö zött
Ba u er Emil ter vei sze rint emelt, 1974 és 1978 kö zött át épí -
tett mo zi épü let épí té sze ti, ipar mû vé sze ti, vá ros ké pi ér té -
ke i nek meg õr zé se.

13.  §

(1) Mû em lék ké nyil vá ní tom a Bu da pest VII. ke rü let,
Akác fa u. 47. szám alat ti, 34329 hely raj zi szá mú in gat lant.

(2) Mû em lé ki kör nye zet nek a 34306/1, 34306/2, 34321, 
34327, 34328, 34330, 34340, 34341 és 34342 hely raj zi
szá mú in gat la no kat, illetve a 34325 hely raj zi szá mú köz te -
rü let fen ti in gat la nok ál tal ha tá rolt sza ka szát je lö löm ki.

(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak alap -
jául szol gá ló ér ték szem pont já ból a mû em lé ket II. ka te gó -
riába so ro lom.

(4) A vé det té nyil vá ní tás cél ja a his to ri zá ló stí lu sú, 1867 
és 1869 kö zött épí tett la kó ház épí té sze ti ele me i nek, hom -
lok za tá nak és ut ca ké pi sze re pé nek meg õr zé se.

14.  §

(1) Mû em lék ké nyil vá ní tom a Bu da pest VII. ke rü let,
Akác fa u. 49. szám alat ti, 34328 hely raj zi szá mú in gat lant.

(2) Mû em lé ki kör nye zet nek a 34306/1, 34306/2, 34321, 
34327, 34329, 34330, 34340, 34341 és 34342 hely raj zi
szá mú in gat la no kat, illetve a 34325 hely raj zi szá mú köz te -
rü let fen ti in gat la nok ál tal ha tá rolt sza ka szát je lö löm ki.

(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak alap -
jául szol gá ló ér ték szem pont já ból a mû em lé ket II. ka te gó -
riába so ro lom.

(4) A vé det té nyil vá ní tás cél ja az 1869-ben épült,
roman tikus-historizáló stí lu sú la kó ház épí té sze ti ér té ke i -
nek és ut ca ké pi sze re pé nek meg õr zé se.

15.  §

(1) Mû em lék ké nyil vá ní tom a Bu da pest VII. ke rü let,
Kla u zál u. 7. szám alat ti, 34420 hely raj zi szá mú in gat lant.

(2) Mû em lé ki kör nye ze tet nem je lö lök ki.

(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak alap -
jául szol gá ló ér ték szem pont já ból a mû em lé ket II. ka te gó -
riába so ro lom.

(4) A vé det té nyil vá ní tás cél ja az 1870-es évek ben épült
his to ri zá ló la kó ház egye di épí té sze ti ér té ke i nek és vá ros -
ké pi sze re pé nek meg õr zé se.

16.  §

(1) Mû em lék ké nyil vá ní tom a Bu da pest VIII. ke rü let,
Pus kin u. 6. szám alat ti, 36549 hely raj zi szá mú in gat lant.

(2) Mû em lé ki kör nye zet nek a 36548, 36551 és 36552
hely raj zi szá mú in gat la no kat, valamint a 36553 hely raj zi
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szá mú köz te rü let fen ti in gat la nok ál tal ha tá rolt sza ka szát
je lö löm ki.

(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak alap -
jául szol gá ló ér ték szem pont já ból a mû em lé ket II. ka te gó -
riába so ro lom.

(4) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott mû em lé ki in gat -
lan ra vo nat ko zó an a Ma gyar Ál la mot elõ vá sár lá si jog il le ti 
meg.

(5) A vé det té nyil vá ní tás cél ja az Elsõ Pes ti Gyer mek -
kór ház, majd Elsõ Ma gyar Rész vény ser fõ zõ egy ko ri épü -
le te épí té sze ti és kép zõ mû vé sze ti ér té ke i nek meg õr zé se.

17.  §

(1) Mû em lék ké nyil vá ní tom a Bu da pest X. ke rü let,
Cser kesz u. 7–9. szám alat ti, 41510/7 hely raj zi szá mú in -
gat lant.

(2) Mû em lé ki kör nye zet nek a 41510/8, 41530/2, 41531, 
41537, 41783 hely raj zi szá mú in gat la no kat, valamint a
41529 és 41636/2 hely raj zi szá mú köz te rü let fen ti in gat la -
nok ál tal ha tá rolt sza ka szát je lö löm ki.

(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak alap -
jául szol gá ló ér ték szem pont já ból a mû em lé ket I. ka te gó -
riába so ro lom.

(4) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott mû em lé ki in gat -
lan ra vo nat ko zó an a Ma gyar Ál la mot elõ vá sár lá si jog il le ti 
meg.

(5) A vé det té nyil vá ní tás cél ja a Schönt he il Ri chárd
 által ter ve zett Cser kesz ut cai zsi na gó ga, hit köz sé gi szék -
ház és la kó ház együt te sé nek, az épü le tek épí té sze ti érté -
keinek meg õr zé se.

18.  §

(1) Mû em lék ké nyil vá ní tom a Bu da pest XII. ke rü let,
Ha tár õr út 59/A és 59/B szám alat ti, 9832/10 és 9832/11
hely raj zi szá mú in gat la no kat.

(2) Mû em lé ki kör nye zet nek a 9831/5, 9831/6, 9831/7,
9832/9, 9833/2, 9833/3, 9833/4, 9833/6 hely raj zi szá mú
in gat la no kat, valamint a 9829/8 hely raj zi szá mú köz te rü let 
fen ti in gat la nok ál tal ha tá rolt sza ka szát je lö löm ki.

(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak alap -
jául szol gá ló ér ték szem pont já ból a mû em lé ket I. ka te gó -
riába so ro lom.

(4) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott mû em lé ki in gat -
lan ra vo nat ko zó an a Ma gyar Ál la mot elõ vá sár lá si jog il le ti 
meg.

(5) A vé det té nyil vá ní tás cél ja a Szent györ gyi Gyu la ter -
vei alap ján 1923–1924-ben épült neo ba rokk vil la épü let

épí té sze ti ér té ke i nek, valamint his to ri zá ló kert jé nek meg -
õr zé se.

19.  §

(1) Mû em lék ké nyil vá ní tom a Fej ér me gyei Cece,
Deák u., 667 hely raj zi szá mú in gat lant.

(2) Mû em lé ki kör nye zet nek a 654/1, 654/2, 655/1,
655/2, 656, 657, 666/1, 666/2, 817/1, 817/2, 817/3, 818,
819/1, 819/2, 819/3, 823/1, 825 hely raj zi szá mú in gat la no -
kat, valamint a 658, 1039/1 hely raj zi szá mú köz te rü let fen -
ti in gat la nok ál tal ha tá rolt sza ka szát je lö löm ki.

(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak alap -
jául szol gá ló ér ték szem pont já ból a mû em lé ket II. ka te gó -
riába so ro lom.

(4) A vé det té nyil vá ní tás cél ja az 1793-ban épült ba rokk 
ró mai ka to li kus temp lom épí té sze ti ér té ke i nek meg õr zé se.

20.  §

(1) Mû em lék ké nyil vá ní tom a Ba ra nya me gyei Csar nó -
ta, Fõ utca, 67 hely raj zi szá mon álló re for má tus temp lom
épü le tét.

(2) Mû em lé ki kör nye zet nek a 13, 15 hely raj zi szá mú in -
gat la no kat, a 65 hely raj zi szá mú köz te rü let fen ti in gat la -
nok ál tal ha tá rolt sza ka szát, valamint a 67 hely raj zi szá mú
köz te rü let fen ti in gat la nok ál tal ha tá rolt sza ka szá nak fenn -
ma ra dó ré szét je lö löm ki.

(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak alap -
jául szol gá ló ér ték szem pont já ból a mû em lé ket II. ka te gó -
riába so ro lom.

(4) A vé det té nyil vá ní tás cél ja az 1856-ban épült ba rokk 
re for má tus temp lom épí té sze ti ér té ke i nek meg õr zé se.

21.  §

(1) Mû em lék ké nyil vá ní tom az Esz ter gom, Bajcsy-
 Zsilinszky End re u. 14. szám alat ti, 19764/1, 19794, 19792 
hely raj zi szá mú in gat la no kat, valamint a 19768/1,
19786/2, 19786/4, 19792, 19793, 19794 hely raj zi szá mú
in gat la nok nak a fen ti in gat la nok ál tal ha tá rolt te rü le tét.

(2) Mû em lé ki kör nye ze tet nem je lö lök ki.

(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak alap -
jául szol gá ló ér ték szem pont já ból a mû em lé ket III. ka te gó -
riába so ro lom.

(4) A vé det té nyil vá ní tás cél ja a Szent Ist ván Ar té zi
 Fürdõ épü let együt te se épí té sze ti ér té ke i nek meg õr zé se.
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22.  §

(1) Mû em lék ké nyil vá ní tom a Vas me gyei Fel sõ csa tár,
Pe tõ fi Sán dor u. 22. szám alat ti, 186 és 187/4 hely raj zi szá -
mú in gat la no kat.

(2) Mû em lé ki kör nye zet nek a 168/4, 168/5, 183, 184,
185, 187/3, 189 hely raj zi szá mú in gat la no kat je lö löm ki.

(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak alap -
jául szol gá ló ér ték szem pont já ból a mû em lé ket II. ka te gó -
riába so ro lom.

(4) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott mû em lé ki in gat -
la nok ra vo nat ko zó an a Ma gyar Ál la mot elõ vá sár lá si jog il -
le ti meg.

(5) A vé det té nyil vá ní tás cél ja a 18. szá za di ba rokk kú -
ria épí té sze ti ér té ke i nek meg õr zé se.

23.  §

(1) Mû em lék ké nyil vá ní tom a Veszp rém me gyei Haj -
más kér, Tá bo ri úti egy ko ri tü zér sé gi lö võ is ko la épü let -
együt te sé bõl a 616/9 hely raj zi szá mú in gat la non álló lo -
var dát, a 616/110 hely raj zi szá mú in gat la non álló õr ség -
épü le te ket, a 616/111 hely raj zi szá mú in gat la non álló víz -
tor nyot, a 616/134 hely raj zi szá mú in gat la non álló le gény -
sé gi la kó épü le tet, a 616/137 hely raj zi szá mú in gat la non
álló mar ko tá nyos épü le tet, a 616/138 hely raj zi szá mú in -
gat la non álló törzs épü le tet a gyen gél ke dõ vel, a 616/142
hely raj zi szá mú in gat la non álló ki szol gá ló épü le tet, a
616/146 hely raj zi szá mú in gat la non álló is tál lót, a 616/147 
hely raj zi szá mú in gat la non álló is tál lót, a 616/152 hely raj -
zi szá mú in gat la non álló pa rancs no ki épü le tet, a 616/156
hely raj zi szá mú in gat la non álló le gény sé gi la kó épü le tet, a
616/158 hely raj zi szá mú in gat la non álló le gény sé gi épü le -
tet, a 616/167 hely raj zi szá mú in gat la non álló le gény sé gi
la kó épü le tet, a 616/168 hely raj zi szá mú in gat la non álló
ka pu épü le tet, valamint a 616/170 hely raj zi szá mú in gat la -
non álló tisz ti ba rak kot, az e ren de let mel lék le té ben sze rep -
lõ hely szín raj zon je löl tek sze rint.

(2) Mû em lé ki kör nye zet nek az (1) be kez dés ben meg je -
lölt in gat la nok fenn ma ra dó ré szét, to váb bá a 616/11,
616/12, 616/13, 616/16, 616/20, 616/23, 616/27, 616/28,
616/33, 616/35, 616/36, 616/37, 616/38, 616/40, 616/42,
616/45, 616/52, 616/53, 616/54, 616/55, 616/56, 616/57,
616/58, 616/59, 616/60, 616/61, 616/84, 616/85, 616/91,
616/94, 616/95, 616/96, 616/97, 616/98, 616/99, 616/100,
616/101, 616/102, 616/103, 616/104, 616/105, 616/106,
616/107, 616/109, 616/112, 616/115, 616/118, 616/121,
616/122, 616/123, 616/124, 616/125, 616/131, 616/132,
616/133, 616/135, 616/136, 616/139, 616/143, 616/144,
616/145, 616/150, 616/151, 616/152, 616/155, 616/156,
616/157, 616/158, 616/159, 616/166, 616/169, 616/170,
616/171, 616/174, 616/175, 616/177, 616/196 hely raj zi

szá mú in gat la no kat, valamint a 615 hely raj zi szá mú köz te -
rü let fen ti in gat la nok ál tal ha tá rolt sza ka szát je lö löm ki.

(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak alap -
jául szol gá ló ér ték szem pont já ból a mû em lé ket I. ka te gó -
riába so ro lom.

(4) A vé det té nyil vá ní tás cél ja a sze cesszi ós és mo dern
stí lu sú tü zér sé gi lö võ is ko la lak ta nya együt te se ki emel ke dõ 
je len tõ sé gû egye di épí té sze ti ér té ke i nek meg õr zé se.

24.  §

(1) Mû em lék ké nyil vá ní tom a Ba ra nya me gyei Hosszú -
he tény, Is ko la utca, 180 hely raj zi szá mú, és Is ko la u. 49.
szám alat ti, 60/7 hely raj zi szá mú in gat la no kat.

(2) Mû em lé ki kör nye zet nek a 60/8, 164/16, 164/14,
165, 169, 182, 194/1, 194/2, 187, 195 hely raj zi szá mú in -
gat la no kat, a 181 hely raj zi szá mú köz te rü le tet, valamint a
125, 164/10, 183/1, 183/2, 183/3 és 179 hely raj zi szá mú
köz te rü le tek fen ti in gat la nok kal ha tá ros sza ka szát je lö -
löm ki.

(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak alap -
jául szol gá ló ér ték szem pont já ból a mû em lé ket II. ka te gó -
riába so ro lom.

(4) A vé det té nyil vá ní tás cél ja a ró mai ka to li kus temp -
lom, a Má ria-ká pol na, az Im ma cu la ta-szo bor és a plé bá nia
épí té sze ti és kép zõ mû vé sze ti ér té ke i nek meg õr zé se.

25.  §

(1) Mû em lék ké nyil vá ní tom a Ba ra nya me gyei Hosszú -
he tény, Or mán di u. 19. szám alat ti, 405 hely raj zi szá mú in -
gat lant.

(2) Mû em lé ki kör nye zet nek a 294, 295, 296, 400/1,
400/2, 404, 406, 421/1, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 429
hely raj zi szá mú in gat la no kat, a 421/2 hely raj zi szá mú köz -
te rü le tet, és a 348, 401, 413 hely raj zi szá mú köz te rü let fen -
ti in gat la nok ál tal ha tá rolt sza ka szát je lö löm ki.

(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak alap -
jául szol gá ló ér ték szem pont já ból a mû em lé ket III. ka te gó -
riába so ro lom.

(4) A vé det té nyil vá ní tás cél ja a Dallos-Böröcz-vízi -
malom és gaz da sá gi épü le tei épí té sze ti és ipar tör té ne ti ér -
té ke i nek meg õr zé se.

26.  §

(1) Mû em lék ké nyil vá ní tom a Jász-Nagy kun-Szol nok
me gyei Jász ágó, Jó kai Mór u. 14. szám alat ti, 575/1 hely -
raj zi szá mú in gat lant.

2006/3. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 407



(2) Mû em lé ki kör nye zet nek az 570, 574/3, 574/4,
575/2, 576 hely raj zi szá mú in gat la no kat, valamint a 281
hely raj zi szá mú in gat lan és a 412 hely raj zi szá mú köz te rü -
let fen ti in gat la nok ál tal ha tá rolt sza ka szát je lö löm ki.

(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak alap -
jául szol gá ló ér ték szem pont já ból a mû em lé ket II. ka te gó -
riába so ro lom.

(4) A vé det té nyil vá ní tás cél ja az 1924-ben emelt is ko -
la épü let és a hoz zá csat la ko zó his to ri zá ló ká pol na épí té -
sze ti és ipar mû vé sze ti ér té ke i nek meg õr zé se.

27.  §

(1) Mû em lék ké nyil vá ní tom a Mis kolc, Búza tér, 4098
hely raj zi szá mú in gat lant.

(2) Mû em lé ki kör nye zet nek a 4092/4, 4097, 4099,
4100, 4101, 4102, 4103, 4185, 4186, 4187, 4188, 4194,
4195 hely raj zi szá mú in gat la no kat, valamint a 4183 hely -
raj zi szá mú köz te rü let fen ti in gat la nok ál tal ha tá rolt sza ka -
szát je lö löm ki.

(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak alap -
jául szol gá ló ér ték szem pont já ból a mû em lé ket I. ka te gó -
riába so ro lom.

(4) A vé det té nyil vá ní tás cél ja az 1924–1926-ban Wel -
lisch An dor és Mün nich Ala dár ál tal ter ve zett Vá sár csar -
nok és az azt kí sé rõ két mel lék épü let épí té sze ti és
képzõmûvé szeti ér té ke i nek meg õr zé se.

28.  §

(1) Mû em lék ké nyil vá ní tom a Mis kolc, Rá kó czi u. 14.
szám alat ti, 2441 hely raj zi szá mú in gat lant.

(2) Mû em lé ki kör nye zet nek a 2440/2, 2443, 2444, 2453
hely raj zi szá mú in gat la no kat, valamint a 2449 és 2442
hely raj zi szá mú köz te rü let fen ti in gat la nok ál tal ha tá rolt
sza ka szát je lö löm ki.

(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak alap -
jául szol gá ló ér ték szem pont já ból a mû em lé ket II. ka te gó -
riába so ro lom.

(4) A vé det té nyil vá ní tás cél ja a 18. szá zad végi gö rög
bor ke res ke dõi ház és az ud va rán épült 19–20. szá za di la -
kó ház épí té sze ti, kép zõ mû vé sze ti, vá ros ké pi ér té ke i nek
meg õr zé se.

29.  §

(1) Mû em lék ké nyil vá ní tom a Mis kolc, Szé che nyi u. 1.
szám alat ti, 2527/3 hely raj zi szá mú in gat lant.

(2) Mû em lé ki kör nye zet nek a 2414, 2428, 2432/1,
2519/1, 2519/3, 2519/4, 2525, 2527/2, 2527/4, 2528/1,
2528/2 hely raj zi szá mú in gat la no kat, valamint a 2426,
2427 hely raj zi szá mú köz te rü le tek fen ti in gat la nok ál tal
ha tá rolt sza ka szát je lö löm ki.

(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak alap -
jául szol gá ló ér ték szem pont já ból a mû em lé ket I. ka te gó -
riába so ro lom.

(4) A vé det té nyil vá ní tás cél ja az Ad ler Ká roly ter vei
alap ján 1894-ben épült, Bloch Alf réd és Stimm La jos ál tal
1927–1928-ban át ala kí tott his to ri zá ló stí lu sú szál ló épü let
épí té sze ti, kép zõ mû vé sze ti, vá ros ké pi ér té ke i nek meg õr -
zé se.

30.  §

(1) Mû em lék ké nyil vá ní tom a Mis kolc, Szé che nyi u.
82. szám alat ti, 3708 hely raj zi szá mú in gat lant.

(2) Mû em lé ki kör nye zet nek a 3588, 3589/3, 3706,
3707, 3709, 3710 hely raj zi szá mú in gat la no kat, valamint a 
3688 hely raj zi szá mú köz te rü let fen ti in gat la nok ál tal ha tá -
rolt sza ka szát je lö löm ki.

(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak alap -
jául szol gá ló ér ték szem pont já ból a mû em lé ket II. ka te gó -
riába so ro lom.

(4) A vé det té nyil vá ní tás cél ja az 1899-ben Ko rach
Mik sa ter vei sze rint épült la kó ház és üz let por tál épí té sze ti
és ipar mû vé sze ti ér té ke i nek meg õr zé se.

31.  §

(1) Mû em lék ké nyil vá ní tom a Pécs, Ágos ton tér 2. szám 
alat ti, 16664 hely raj zi szá mú in gat lant.

(2) Mû em lé ki kör nye ze tet nem je lö lök ki.

(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak alap -
jául szol gá ló ér ték szem pont já ból a mû em lé ket II. ka te gó -
riába so ro lom.

(4) A vé det té nyil vá ní tás cél ja a 19. szá zad elsõ fe lé ben
épült tí már ház épí té sze ti ér té ke i nek meg õr zé se.

32.  §

(1) Mû em lék ké nyil vá ní tom a Pécs, Esz ter gár La jos u.
10. szám alat ti, 609 hely raj zi szá mú in gat lant.

(2) Mû em lé ki kör nye ze tet nem je lö lök ki.

(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak alap -
jául szol gá ló ér ték szem pont já ból a mû em lé ket II. ka te gó -
riába so ro lom.
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(4) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott mû em lé ki in gat -
lan ra vo nat ko zó an a Ma gyar Ál la mot elõ vá sár lá si jog il le ti 
meg.

(5) A vé det té nyil vá ní tás cél ja a Gá do ros La jos ter vei
sze rint 1958–1960 kö zött épí tett mo dern stí lu sú Olym pia
Ét te rem épí té sze ti, épü let plasz ti kai, szob rá sza ti, vá ros ké pi 
ér té ke i nek meg õr zé se.

33.  §

(1) Mû em lék ké nyil vá ní tom a Pécs, Fe ren ce sek ut cá ja
4. szám alat ti, 18473 hely raj zi szá mú in gat lant.

(2) Mû em lé ki kör nye ze tet nem je lö lök ki.

(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak alap -
jául szol gá ló ér ték szem pont já ból a mû em lé ket II. ka te gó -
riába so ro lom.

(4) A vé det té nyil vá ní tás cél ja a 18. szá zad kö ze pén
épült ba rokk la kó ház be épí té sé nek és épí té sze ti ér té ke i nek 
meg õr zé se.

34.  §

(1) Mû em lék ké nyil vá ní tom a Pécs, Kos suth u. 93. szám 
alat ti, 16570/2 hely raj zi szá mú in gat lant.

(2) Mû em lé ki kör nye ze tet nem je lö lök ki.

(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak alap -
jául szol gá ló ér ték szem pont já ból a mû em lé ket III. ka te gó -
riába so ro lom.

(4) A vé det té nyil vá ní tás cél ja a ba rokk ere de tû la kó ház
egye di épí té sze ti ér té ke i nek és vá ros ké pi sze re pé nek meg -
õr zé se.

35.  §

(1) Mû em lék ké nyil vá ní tom a Pécs, Su rá nyi Mik lós u.
18. szám alat ti, 15643 hely raj zi szá mú in gat lant.

(2) Mû em lé ki kör nye zet nek a 15541, 15542, 15641/4,
15642/2, 15644 hely raj zi szá mú in gat la no kat, to váb bá a
15638/2 hely raj zi szá mú köz te rü let fen ti in gat la nok ál tal
ha tá rolt sza ka szát je lö löm ki.

(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak alap -
jául szol gá ló ér ték szem pont já ból a mû em lé ket II. ka te gó -
riába so ro lom.

(4) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott mû em lé ki in gat -
lan ra vo nat ko zó an a Ma gyar Ál la mot elõ vá sár lá si jog il le ti 
meg.

(5) A vé det té nyil vá ní tás cél ja a Mol nár Far kas ter vei
sze rint 1940-ben épí tett mo dern stí lu sú Kal li vo da-vil la
épí té sze ti, vá ros ké pi ér té ke i nek meg õr zé se.

36.  §

(1) Mû em lék ké nyil vá ní tom a Pécs, Su rá nyi Mik lós u.
36. szám alat ti, 15378 hely raj zi szá mú in gat lant.

(2) Mû em lé ki kör nye zet nek a 15373, 15374, 15375,
15376, 15377, 15379, 15380, 15381, 15382, 15383,
15384, 15385 hely raj zi szá mú in gat la no kat je lö löm ki.

(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak alap -
jául szol gá ló ér ték szem pont já ból a mû em lé ket II. ka te gó -
riába so ro lom.

(4) A vé det té nyil vá ní tás cél ja az 1938-ban Visy Zol tán
ter vei alap ján épült mo dern stí lu sú vil la épü let be épí té sé -
nek és épí té sze ti ér té ke i nek meg õr zé se.

37.  §

(1) Mû em lék ké nyil vá ní tom a Pécs, Má ria u. 35. szám
alat ti, 17198 hely raj zi szá mú in gat lant.

(2) Mû em lé ki kör nye ze tet nem je lö lök ki.

(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak alap -
jául szol gá ló ér ték szem pont já ból a mû em lé ket II. ka te gó -
riába so ro lom.

(4) A vé det té nyil vá ní tás cél ja az 1850-ben és 1905-ben
épült Angs ter or go na- és har mó ni um gyár mû hely épü le te
és la kó há za épí té sze ti ér té ke i nek meg õr zé se.

38.  §

(1) Mû em lék ké nyil vá ní tom a Pécs, Tettye tér, 16213 és
16216 hely raj zi szá mú in gat la no kat.

(2) Mû em lé ki kör nye ze tet nem je lö lök ki.

(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak alap -
jául szol gá ló ér ték szem pont já ból a mû em lé ket II. ka te gó -
riába so ro lom.

(4) A vé det té nyil vá ní tás cél ja az 1892-ben épült his to ri -
zá ló stí lu sú for rás ház és az 1931-ben épült his to ri zá ló stí -
lu sú gép ház épí té sze ti, ipar mû vé sze ti, vá ros ké pi ér té ke i -
nek meg õr zé se.

39.  §

(1) Mû em lék ké nyil vá ní tom a Pécs, Zsol nay Vil mos u.
90–92. szám alat ti, 41669 és 41671 hely raj zi szá mú in gat -
la no kat.

(2) Mû em lé ki kör nye zet nek a 41668 és 41673 hely raj zi
szá mú in gat la no kat je lö löm ki.
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(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak alap -
jául szol gá ló ér ték szem pont já ból a mû em lé ket I. ka te gó -
riába so ro lom.

(4) A vé det té nyil vá ní tás cél ja a Pilch An dor, Visy Zol -
tán és Gosz to nyi Gyu la ter vei alap ján 1926–1935 kö zött
neo ro mán stí lus ban épült Gyár vá ro si ró mai ka to li kus
temp lom, plé bá nia és is ko la épí té sze ti ér té ke i nek meg õr -
zé se.

40.  §

(1) Mû em lék ké nyil vá ní tom a Vas me gyei Rá ba híd vég,
Út tö rõ te lep 4. szám alat ti, 406 hely raj zi szá mú in gat lant.

(2) Mû em lé ki kör nye zet nek a 405/2, 405/3, 405/4,
405/5 hely raj zi szá mú in gat la no kat je lö löm ki.

(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak alap -
jául szol gá ló ér ték szem pont já ból a mû em lé ket II. ka te gó -
riába so ro lom.

(4) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott mû em lé ki in gat -
lan ra vo nat ko zó an a Ma gyar Ál la mot elõ vá sár lá si jog il le ti 
meg.

(5) A vé det té nyil vá ní tás cél ja az egy ko ri Seebach-
 kastély és az ah hoz tar to zó park meg õr zé se.

41.  §

(1) Mû em lék ké nyil vá ní tom a Sal gó tar ján, Mú ze um tér
2. szám alat ti, 3896 hely raj zi szá mú in gat lant.

(2) Mû em lé ki kör nye zet nek a 3897/2, 3893, 3895 hely -
raj zi szá mú in gat la no kat, valamint a 3860/3, 3892, 3894,
3897/1, 3899/1 hely raj zi szá mú köz te rü le te ket je lö löm ki.

(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak alap -
jául szol gá ló ér ték szem pont já ból a mû em lé ket II. ka te gó -
riába so ro lom.

(4) A vé det té nyil vá ní tás cél ja a Ma gyar Géza ter vei
sze rint 1975–1980 kö zött épült mo dern stí lu sú mú ze um -
épü let épí té sze ti, vá ros ké pi ér té ke i nek meg õr zé se.

42.  §

(1) Mû em lék ké nyil vá ní tom a Sal gó tar ján, Sal gó u. 2.
szám alat ti, 3100 hely raj zi szá mú in gat lant.

(2) Mû em lé ki kör nye zet nek a 3059, 3060, 3061, 3062,
3063, 3101, 3102, 3103, 3104, hely raj zi szá mú in gat la no -
kat je lö löm ki.

(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak alap -
jául szol gá ló ér ték szem pont já ból a mû em lé ket II. ka te gó -
riába so ro lom.

(4) A vé det té nyil vá ní tás cél ja a Szvo bo da Ja kab ter vei
sze rint 1882-ben épült his to ri zá ló stí lu sú evan gé li kus
temp lom épí té sze ti, kép zõ mû vé sze ti, vá ros ké pi ér té ke i nek 
meg õr zé se.

43.  §

(1) Mû em lék ké nyil vá ní tom a Sal gó tar ján, Lo son ci út 8. 
szám alat ti, 1950 hely raj zi szá mú in gat lant.

(2) Mû em lé ki kör nye zet nek az 1942, 1943, 1944/1,
1944/2, 1945, 1946, 1947, 1949/1, 1949/2, 1951, 1952,
1953, 1954/1, 1954/2 hely raj zi szá mú in gat la no kat je lö -
löm ki.

(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak alap -
jául szol gá ló ér ték szem pont já ból a mû em lé ket II. ka te gó -
riába so ro lom.

(4) A vé det té nyil vá ní tás cél ja az Ob rin csák Ernõ ter vei
sze rint 1928–1929-ben épült re for má tus temp lom épí té -
sze ti, kép zõ mû vé sze ti, vá ros ké pi ér té ke i nek meg õr zé se.

44.  §

(1) Mû em lék ké nyil vá ní tom a Si rok, 0192/6, 0192/7,
0192/8, 0192/10, 0192/11 és 0192/12 hely raj zi szá mú in -
gat la no kat.

(2) Mû em lé ki kör nye ze tet nem je lö lök ki.

(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak alap -
jául szol gá ló ér ték szem pont já ból a mû em lé ket II. ka te gó -
riába so ro lom.

(4) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott 0192/6, 0192/8
és 0192/10 hely raj zi szá mú mû em lé ki in gat la nok ra vo nat -
ko zó an a Ma gyar Ál la mot elõ vá sár lá si jog il le ti meg.

(5) A vé det té nyil vá ní tás cél ja a si ro ki kö zép ko ri vár hoz 
tar to zó rom fa lak meg õr zé se.

45.  §

(1) Mû em lék ké nyil vá ní tom a So mogy me gyei So -
mogy túr, 191/2 hely raj zi szá mú in gat lant.

(2) Mû em lé ki kör nye zet nek a 190/1, 191/1, 191/3 hely -
raj zi szá mú in gat la no kat je lö löm ki.

(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak alap -
jául szol gá ló ér ték szem pont já ból a mû em lé ket II. ka te gó -
riába so ro lom.

(4) A vé det té nyil vá ní tás cél ja a ba rokk stí lu sú temp lom
épí té sze ti és kép zõ mû vé sze ti ér té ke i nek, valamint a ba -
rokk Ne po mu ki Szent Já nos-szo bor nak a meg õr zé se.

410 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/3. szám



46.  §

(1) Mû em lék ké nyil vá ní tom a So mogy me gyei So -
mogy túr, 69 hely raj zi szá mú in gat lant.

(2) Mû em lé ki kör nye zet nek a 66, 68, 70, 71 hely raj zi
szá mú in gat la no kat je lö löm ki.

(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak alap -
jául szol gá ló ér ték szem pont já ból a mû em lé ket II. ka te gó -
riába so ro lom.

(4) A vé det té nyil vá ní tás cél ja a 18. szá zad má so dik fe -
lé ben épült re for má tus temp lom épí té sze ti ér té ke i nek és
be ren de zé sé nek meg õr zé se.

47.  §

(1) Mû em lék ké nyil vá ní tom a Ba ra nya me gyei
Szalánta- Eszterágpuszta, 072 és 082 hely raj zi szá mú in -
gat la no kat.

(2) Mû em lé ki kör nye zet nek a 067/3, 068/1, 068/2,
068/5, 069, 070, 081/2, 083/4 hely raj zi szá mú in gat la no -
kat, valamint a 075 hely raj zi szá mú köz te rü let fen ti in gat -
la nok kal ha tá ros sza ka szát je lö löm ki.

(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak alap -
jául szol gá ló ér ték szem pont já ból a mû em lé ket II. ka te gó -
riába so ro lom.

(4) A vé det té nyil vá ní tás cél ja az 1904-ben Wal ter
 Antall õr ka no nok meg bí zá sá ból épült his to ri zá ló stí lu sú
ká pol na és ha rang to rony épí té sze ti, ipar mû vé sze ti, te le pü -
lés ké pi ér té ke i nek meg õr zé se.

48.  §

(1) Mû em lék ké nyil vá ní tom a Sze ged, Ti sza La jos kör -
út 20/B szám alat ti, 3999/2 hely raj zi szá mú in gat lant.

(2) Mû em lé ki kör nye zet nek a 2968, 2969, 2970, 3942,
3951, 3952, 3999/1, 3999/3, 3999/4, 3999/5, 4001 hely raj -
zi szá mú in gat la no kat, a 2963, 2964 hely raj zi szá mú köz -
te rü le tet, valamint a 3946, 3998 és 4039 hely raj zi szá mú
köz te rü le tek fen ti in gat la nok ál tal ha tá rolt sza ka szát je lö -
löm ki.

(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak alap -
jául szol gá ló ér ték szem pont já ból a mû em lé ket I. ka te gó -
riába so ro lom.

(4) A vé det té nyil vá ní tás cél ja a Ra ichl J. Fe renc ál tal
ter ve zett, 1912–1913-ban épült egye di tö meg for má lá sú és
dí szí té sû sze cesszi ós bér ház épí té sze ti ér té ke i nek és vá ros -
ké pi sze re pé nek meg õr zé se.

49.  §

(1) Mû em lék ké nyil vá ní tom a Ba ra nya me gyei Szi get -
vár, Rá kó czi u. 18. szám alat ti, 41 hely raj zi szá mú in gat -
lant.

(2) Mû em lé ki kör nye zet nek a 20, 22/1, 23, 40, 211, 212
hely raj zi szá mú in gat la no kat, valamint a 32 és 182 hely raj -
zi szá mú köz te rü le tek fen ti in gat la nok kal ha tá ros sza ka -
szát je lö löm ki.

(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak alap -
jául szol gá ló ér ték szem pont já ból a mû em lé ket I. ka te gó -
riába so ro lom.

(4) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott mû em lé ki in gat -
lan ra vo nat ko zó an a Ma gyar Ál la mot elõ vá sár lá si jog il le ti 
meg.

(5) A vé det té nyil vá ní tás cél ja az 1905-ben Ba um gar ten
Sán dor és Her cegh Zsig mond ter vei alap ján épült sze -
cesszi ós stí lu sú is ko la épü let épí té sze ti, ipar mû vé sze ti, vá -
ros ké pi ér té ke i nek meg õr zé se.

50.  §

(1) Meg szün te tem a Csong rád me gyei Csa nád pa lo ta,
Szent Ist ván u. 100. szám alat ti, 3002/1 hely raj zi szá mú in -
gat lan nak a 13737/1983. OMF sz. ha tá ro zat tal ki mon dott,
9528 törzs szá mú mû em lé ki vé dett sé gét.

(2) A mû em lé ki vé de lem alatt álló hen ger ma lom hely re -
ál lít ha tat la nul el vesz tet te mû em lé ki ér té ke it.

51.  §

(1) Meg szün te tem a Deb re cen, Pé ter fia u. 27. szám alat -
ti, 7554/1 hely raj zi szá mú in gat lan nak az 50041/1958.
ÉM sz. ha tá ro zat tal ki mon dott, 1792 törzs szá mú mûem -
léki vé dett sé gét.

(2) A mû em lé ki vé de lem alatt álló la kó épü let hely re ál -
lít ha tat la nul el vesz tet te mû em lé ki ér té ke it.

52.  §

(1) Meg szün te tem a Nóg rád me gyei He ren csény,
 Haraszti-puszta, 031 hely raj zi szá mú in gat lan nak az
50042/1958. ÉM sz. ha tá ro zat tal ki mon dott, 5703 törzs -
szá mú mû em lé ki vé dett sé gét, mert az in gat lan te lek ala kí -
tá sa kö vet kez té ben öt ön ál ló in gat lan jött lét re, ame lyek
kö zül a 031/1, 031/3, 031/5 és 031/6 hely raj zi szá mú in -
gat lan mû em lé ki ér té ket nem hor doz.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti te lek ala kí tás so rán lét re jött
031/2 hely raj zi szá mú in gat lant mû em lék ké nyil vá ní tom.

(3) Mû em lé ki kör nye zet nek a 459 hely raj zi szá mú in -
gat lant je lö löm ki.
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(4) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alap-
jául szolgáló érték szempontjából a mûemléket III. kategó-
riába sorolom.

(5) A védetté nyilvánítás célja a Haraszti-pusztán álló
egykori középkori templomból átalakított magtár építé-
szeti értékeinek megõrzése.

53. §

Az e rendeletben mûemléki védettség alá helyezett épít-
mények fenntartásáról, jó karban tartásáról a mûemlék tu-
lajdonosa, vagyonkezelõje, illetve a tulajdonosi jogok
gyakorlója, továbbá jogszabályban meghatározott esetek-
ben ingyenes használója a kulturális örökség védelmérõl
szóló 2001. évi LXIV. törvény szerint köteles gondos-
kodni.

54. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép ha-
tályba.

Dr. Bozóki András s. k.,
a nemzeti kulturális örökség minisztere

Melléklet
az 1/2006. (I. 13.) NKÖM rendelethez

A pénzügyminiszter

1/2006. (I. 13.) PM

rendelete

a közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó, az adózásra

vonatkozó tájékoztatási kötelezettség teljesítésének

eljárási szabályairól és díjazásáról

A közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX. törvény
(a továbbiakban: Kbt.) 404. §-ának (6) bekezdésében ka-
pott felhatalmazás alapján a következõket rendelem el:

1. §

(1) Az állami adóhatóság, illetve az önkormányzati adó-
hatóság (a továbbiakban együtt: adóhatóság) a Kbt.-ben
meghatározott építési beruházás és szolgáltatás megrende-
lése esetén az ajánlattevõ részére – kérelem alapján – tájé-
koztatást ad az adózásra vonatkozó olyan kötelezettségek-
rõl, amelyeknek a teljesítés helyén és a teljesítés során meg
kell felelni.

(2) Az ajánlattevõ a tájékoztatás kiadása iránti kérelmet
a) magánszemély ajánlattevõ esetében az állandó, en-

nek hiányában ideiglenes lakóhelye, szokásos tartózkodá-
si helye szerint illetékes elsõ fokú állami adóhatósághoz;
jogi személy, egyéb szervezet, jogi személyiség nélküli
vállalkozó ajánlattevõ esetén székhelye, ennek hiányában
telephelye szerint illetékes elsõ fokú állami adóhatóság-
hoz; illetve a Magyar Köztársaság területén székhellyel,
telephellyel, állandó vagy ideiglenes lakóhellyel, tartózko-
dási hellyel nem rendelkezõ külföldi személy ajánlattevõ
esetén az állami adóhatóság Észak-budapesti Igazgatóság-
hoz; valamint

b) az építési beruházás, illetve szolgáltatás teljesítési
helye szerint illetékes önkormányzati adóhatósághoz

külön-külön terjeszti elõ. Ha az építési beruházás, illetve
szolgáltatás teljesítési helye szerint több önkormányzati
adóhatóság is illetékes, az önkormányzati adóhatósághoz
elõterjesztendõ kérelmet az ajánlattevõ valamennyi illeté-
kes önkormányzati adóhatósághoz külön-külön benyújtja.

2. §

(1) A tájékoztatás a kérelemben elõadott tényállásra vo-
natkozó, a tájékoztatás kiadása napján hatályos, valamint a
tájékoztatás kiadásának napján már kihirdetett és a teljesí-
tés idejéig hatályba lépõ jogszabályokban és az állami irá-
nyítás egyéb jogi eszközeiben foglalt, adózással kapcsola-
tos kötelezettségek ismertetését tartalmazza. Az állami
adóhatóság, illetve az önkormányzati adóhatóság a külön
jogszabályban hatáskörébe utalt, adózással kapcsolatos
kötelezettségekrõl ad tájékoztatást.
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(2) A tá jé koz ta tás nem mi nõ sül szak ha tó sá gi ál lás fog la -
lás nak, to váb bá konk rét adó jog vi szon nyal kap cso la tos el -
já rás ban a tá jé koz ta tás nem mi nõ sül adó ha tó sá gi dön tés -
nek, illetve jog ha tás ki vál tá sá ra al kal mas adó ha tó sá gi in -
téz ke dés nek. A tá jé koz ta tás nem men te sí ti az aján lat te võt
az egyéb jog sza bá lyok ban – így kü lö nö sen az adót, költ -
ség ve té si tá mo ga tást meg ál la pí tó jog sza bály ban – fog lalt
kö te le zett sé gek tel je sí té se alól.

3.  §

(1) Az aján lat te võ az adó ha tó ság hoz elõ ter jesz tett ké -
rel mé hez mel lék let ként csa tol ja:

a) a ké re lem ben elõ adott tény ál lás ra vo nat ko zó, az
adó zás sal össze füg gés be hoz ha tó do ku men tu mo kat,

b) a köz be szer zé si el já rást meg in dí tó fel hí vást,
c) a kép vi se le ti jog iga zo lá sát, valamint
d) a díj meg fi ze té sé nek iga zo lá sát.

(2) Az aján lat te võ a ké rel met és mel lék le te it írás ban,
ma gyar nyel ven ter jesz ti elõ. A ké re lem be nyúj tá sát köve -
tõen nem von ha tó vissza.

(3) Az adó ha tó ság a tá jé koz ta tást a ké re lem elõ ter jesz -
tésétõl szá mí tott 15 na pon be lül írás ba fog lal ja és a tá jé -
koz ta tás pos tai kéz be sí té se iránt in téz ke dik.

(4) Ha az aján lat te võ ké rel mé ben az adó ha tó ság so ron
kí vü li el já rá sát ké rel me zi, az adó ha tó ság a tá jé koz ta tást a
ké re lem elõ ter jesz tésétõl szá mí tott 5 mun ka na pon be lül
fog lal ja írás ba és in téz ke dik a tá jé koz ta tás pos tai kéz be sí -
té se iránt.

(5) Az aján lat te võ – ké rel mé re – a tá jé koz ta tást hi va ta li
idõ ben, az ille té kes adó ha tó ság hi va ta los he lyi sé gé ben
sze mé lye sen vagy írás be li meg ha tal ma zás sal ren del ke zõ
kép vi se lõ je út ján át ve he ti.

(6) Az ügy in té zé si ha tár idõ a ké re lem nek az ille té kes
adó ha tó ság hoz tör té nõ meg ér ke zé se nap ján kez dõ dik. Ha
a ké re lem az (1) és (2) be kez dés ben fog lal tak nak nem fe le l
meg, a ké re lem be ér ke zé sé tõl szá mí tott 8 na pon – so ron
kí vü li ké re lem ese tén 3 mun ka na pon – be lül az adó ha tó ság 
az aján lat te võt 15 na pos ha tár idõ – so ron kí vü li el já rás ese -
tén 5 mun ka na pos ha tár idõ – meg je lö lé se és a mu lasz tás
jog kö vet kez mé nye i re tör té nõ fi gyel mez te tés mel lett
 hiánypótlásra hív ja fel. Az ügy in té zé si ha tár idõ be a hi ány -
pót lás ra való fel hí vás tól az annak tel je sí té sé ig ter je dõ idõ
nem szá mít be.

(7) A tá jé koz ta tás ki adá sá nak nin csen he lye, ha a ké re -
lem nem a Kbt. 55.  §-ában meg ha tá ro zott épí té si be ru há -
zás ra, szol gál ta tás ra vo nat ko zik, vagy az aján lat te võ a
 hiánypótlásra való fel hí vás nak ha tár idõ ben nem tett ele -
get. Ha a tá jé koz ta tás ki adá sá nak nin csen he lye, az adó ha -
tó ság er rõl az aján lat te võt az ok meg je lö lé sé vel a
(3)–(6) be kez dés ben meg ha tá ro zott mó don és ha tár idõ ben
ér te sí ti.

4.  §

(1) Az e ren de let sze rin ti tá jé koz ta tá sért dí jat kell fi zet -
ni. A díj mér té ke ké rel men ként 50 000 fo rint, so ron kí vü li
el já rás ese tén ké rel men ként 75 000 fo rint. A díj ál ta lá nos
for gal mi adót nem tar tal maz. Az 1.  § (2) be kez dés ben
meg ha tá ro zott, kü lön-kü lön elõ ter jesz ten dõ ké rel mek a
díj fi ze tés szem pont já ból is ön ál ló ké re lem nek mi nõ sül -
nek. Ha a tá jé koz ta tás ki adá sá nak a 3.  § (7) be kez dé sé ben
fog lal tak sze rint nincsen helye, az adóhatóság a díj 75%-át
az ajánlattevõnek visszatéríti.

(2) Az aján lat te võ a dí jat a ké re lem elõ ter jesz tését meg -
elõ zõ en, pénz ben, pos tai kész pénz-át uta lá si meg bí zás
vagy bank i át uta lá si meg bí zás út ján, az ál lam i adó ha tó ság
ha tás kö ré be tar to zó ké re lem ese tén az ál lam i adó ha tó ság
10032000-01454048 szá mú költ ség ve té si el szá mo lá si
szám lá ja, az ön kor mány za ti adó ha tó ság ha tás kö ré be tar -
tozó ké re lem ese tén az önkormányzat költségvetési
elszámolási számlája javára teljesíti.

(3) A díj az ál lam i adó ha tó ság sa ját be vé te le, az ön kor -
mány za ti adó ha tó ság ha tás kö ré be tar to zó ké re lem ese tén
az ön kor mány zat be vé te le. A díj ke ze lé sé re, el szá mo lá sá -
ra, nyil ván tar tá sá ra a költ ség ve té si szer vek be szá mo lá si és
könyv ve ze té si kö te le zett sé gé rõl  szóló jogszabály elõ -
írásait kell alkalmazni.

5.  §

Az adó ha tó ság, az adó ha tó ság tá jé koz ta tás ki adá sá ban
köz re mû kö dõ al kal ma zott ja, illetve bár mely sze mély, aki -
nek (amely nek) a tá jé koz ta tás ki adá sa irán ti el já rás ban
vagy az zal össze füg gés ben a tá jé koz ta tás sal érin tett ké re -
lem re és mel lék le te i re vo nat ko zó tény, adat, kö rül mény,
tör vény ál tal védett titok jutott tudomására, köteles azt
megõrizni.

6.  §

Az elsõ fokú ál lam i adó ha tó ság, az ön kor mány za ti adó -
ha tó ság, az egyéb szer ve zet és a jogi sze mé lyi ség nél kü li
vál lal ko zó fo gal má ra, valamint az aján lat te võ adó ha tó ság
elõt ti kép vi se le té re az adó zás rend jé rõl  szóló 2003. évi
XCII. tör vény rendelkezéseit kell alkalmazni.

7.  §

E ren de let 2006. ja nu ár 15. nap ján lép ha tály ba, ren del -
ke zé se it a hatályba lépést köve tõen meg kez dett köz be szer -
zé si el já rá sok kal kap cso lat ban elõ ter jesz tett ké rel mek re
kell alkalmazni.

Dr. Ve res Já nos s. k.,
pénz ügy mi nisz ter
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A tárca nélküli miniszter
1/2006. (I. 13.) TNM

rendelete

Balatonfõkajár
vízpart-rehabilitációs szabályozási

követelményekkel érintett területének
lehatárolásáról és vízpart-rehabilitációs

tanulmánytervének elfogadásáról*

A Ba la ton Ki emelt Üdü lõ kör zet Te rü let ren de zé si Ter -
vé nek el fo ga dá sá ról és a Ba la to ni Te rü let ren de zé si Sza -
bály zat meg ál la pí tá sá ról  szóló 2000. évi CXII. tör vény
58.  §-a (2) be kez dé sé nek a) és b) pont já ban ka pott fel -
hatalmazás alap ján, valamint a ba la to ni víz part-re ha bi li tá -
ci ós sza bá lyo zás kö ve tel mé nye i rõl  szóló 283/2002.
(XII. 21.) Korm. ren de let (a to váb bi ak ban: kor mány ren de -
let) elõ írásaival össz hang ban a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

Ba la ton fõ ka jár víz part-re ha bi li tá ci ós ta nul mány ter vét
e ren de let mel lék le té vel ki adom.

2.  §

(1) A kor mány ren de let ben meg ha tá ro zott víz part-re ha -
bi li tá ci ós sza bá lyo zá si kö ve tel mé nyek Ba la ton fõ ka jár
köz igaz ga tá si te rü le tén a víz part-re ha bi li tá ci ós ta nul -
mány terv M=1:2000 mé ret ará nyú terv lap ján le ha tá rolt te -
rü let re ter jed nek ki.

(2) A kor mány ren de let ben meg ha tá ro zott sza bá lyo zá si
kö ve tel mé nye ket az (1) be kez dés sze rint le ha tá rolt ta nul -
mány terv ál tal meg ha tá ro zott te rü let fel hasz ná lá si egy sé -
gek re kell al kal maz ni.

3.  §

(1) A he lyi ön kor mány zat kép vi se lõ-tes tü le te a zöld te -
rü le ten lévõ par ti sé tány te rü le té nek meg ál la pí tá sa so rán
el tér het ezen te rü let nek a mel lék let sze rin ti víz part-re ha bi -
li tá ci ós ta nul mány terv ben meg ha tá ro zott, új on nan ki ala kí -
tan dó zöld te rü le ten tör té nõ tel jes vagy rész le ges ki je lö lé -
sé tõl, ha a mel lék let ben meg ál la pí tott, zöld te rü le ten lévõ
par ti sé tány he lyet te sí té sé re olyan te rü le ten ke rül sor,
amely

a) a he lyi ön kor mány zat tu laj do ná ban lévõ köz te rü let,
to váb bá

b) a víz part-re ha bi li tá ci ós ta nul mány terv sze rint zöld -
te rü le tek ki je lö lé sé re al kal mas nak és rész le ge sen össze -
vont vagy össze vont te rü let fel hasz ná lá si ka te gó ri a ként
sza bá lyo zott te rü let nek mi nõ sül.

(2) E ren de let mel lék le té vel ki adott vízpart-rehabilitá -
ciós ta nul mány terv ben meg ál la pí tott kü lön le ges strand -
területeken te lek fel osz tás és te lek ha tár-ren de zés nem vé -
gez hetõ.

4.  §

A mel lék le tet ké pe zõ víz part-re ha bi li tá ci ós ta nul mány -
terv M=1:2000 mé ret ará nyú terv lap já nak egy ere de ti, hi te -
le sí tett pél dá nyát – ké sõb bi hoz zá fé rés cél já ból – a Do ku -
men tá ci ós Köz pont ban he lye zem el.

5.  §

(1) Ez a ren de let ki hir de té sét kö ve tõ 15. na pon lép ha -
tály ba.

(2) E ren de let elõ írásait a hatályba lépését köve tõen in -
dult ál lam igaz ga tá si ügyek ben kell al kal maz ni.

Dr. Kol ber Ist ván s. k.,
re gi o ná lis fej lesz té sért és fel zár kóz ta tá sért fe le lõs

tár ca nél kü li mi nisz ter
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Melléklet az 1/2006. (I. 13.) TNM rendelethez

Balatonfõkajár vízpart-rehabilitációs tanulmánytervének
M=1:2000 méretarányú tervlapja

* A Ma gyar Köz löny a ren de let mel lék le tét ké pe zõ ere de ti M=1:2000 mé ret ará nyú terv lap ki csi nyí tett pél dá nyát tar tal maz za. A ren de let mel lék le té nek
M=1:2000 mé ret ará nyú ere de ti terv lap ját a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó ál tal ki adott CD tar tal maz za, ame lyet az elõ fi ze tõk ké rés re meg kap nak [te le fon:
36 (1) 266-9290/237 és 238 mel lék, fax: 338-4746;  postacím: 1394 Bu da pest 62, Pf. 357]. A ren de let mel lék le tét ké pe zõ terv lap ere de ti mé ret ará nyú pél dá nyá -
ról ké szült má so lat a sok szo ro sí tás költ sé gé nek té rí té sé vel meg ren del he tõ a VÁTI Ma gyar Re gi o ná lis Fej lesz té si és Ur ba nisz ti kai Köz hasz nú Tár sa ság tól
[1016 Bu da pest, Gel lért hegy u. 30–32. Te le fon: 36 (1) 224-3100].
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 III. rész HATÁROZATOK

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány
1001/2006. (I. 13.) Korm.

határozata

a közszolgálati ellenõrzések 2006. évi vizsgálati
tárgyköreirõl és a vizsgálat alá vont közigazgatási

szervekrõl

A Kor mány a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló – több -
ször mó do sí tott – 1992. évi XXIII. tör vény (a továb biak -
ban: Ktv.) 64/A.  §-ának (1) be kez dé se alap ján a kö vet ke zõ 
ha tá ro za tot hoz za:

1. A Kor mány fel hív ja a bel ügy mi nisz tert, hogy 2006.
év ben a köz szol gá la ti el len õr zé se ket az aláb bi tárgy kö rök -
ben hajt sa vég re:

a) a ki emelt ága za ti és szer ve ze ti cé lok meg ha tá ro zá sá -
nak fo lya ma ta, az egyé ni tel je sít mény kö ve tel mé nyek
meg ha tá ro zá sa, a tel je sít mény ér té ke lé sek vég re haj tá sá nak 
mun kál ta tói gya kor la ta;

b) az alap il let mény el té rí té sek vég re haj tá sa;
c) a köz szol gá la ti jog vi szony lé te sí té se, az il let mény

meg ál la pí tá sa és a pol gár mes te ri egyet ér té si jog gya kor lá -
sá nak sza bá lyo zá sa, a sza bá lyo zás ha tá lyo su lá sá nak ta -
pasz ta la tai.

2. Az el len õr zé sek az 1. a) és b) al pon tok ese té ben
2002. ja nu ár 1-jé tõl 2005. de cem ber 31-ig, az 1. c) al pont
ese té ben 2000. ja nu ár 1-jé tõl 2005. de cem ber 31-ig tar tó
idõ szak ra ter jed je nek ki.

3. A bel ügy mi nisz ter az 1. a) és b) al pon tok ban meg ha -
tá ro zott tárgy kö rök el len õr zé sét

a) az Egész ség ügyi Mi nisz té ri um nál, a Hon vé del mi
Mi nisz té ri um nál, valamint a Pénz ügy mi nisz té ri um nál,
illetve az Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol gá -
lat Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va ta la fõ vá ro si, fõ vá ro si ke -
rü le ti in té ze te i nél a fõ vá ro si köz igaz ga tá si hi va tal ve ze tõ
be vo ná sá val;

b) az 1. c) al pont ban meg ha tá ro zott el len õr zé si tárgy -
kö rök el len õr zé sét azok nál az ön kor mány za tok nál, ahol a
köz szol gá la ti jog vi szony ban ál lók szá ma 16–50 fõ kö zött
van a me gyei köz igaz ga tá si hi va tal ve ze tõk be vo ná sá val
hajt sa vég re.

Fe le lõs: bel ügy mi nisz ter
me gyei, fõ vá ro si köz igaz ga tá si hi va ta lok

  ve ze tõi

Ha tár idõ: 2006. szep tem ber 30.

4. A bel ügy mi nisz ter az el len õr zé sek ta pasz ta la ta i ról
ad jon tá jé koz ta tást a Kor mány nak, és te gyen ja vas la tot a
2007. évi köz szol gá la ti el len õr zé sek tárgy kö re i re és a
vizs gá lan dó köz igaz ga tá si szer vek kö ré re.

Fe le lõs: bel ügy mi nisz ter

Ha tár idõ: 2006. no vem ber 30.

5. E ha tá ro zat köz zé té te lé vel egy ide jû leg a köz szol gá -
la ti el len õr zé sek 2005. évi vizs gá la ti tárgy kö re i rõl és a
vizs gá lat alá vont köz igaz ga tá si szer vek rõl  szóló
1005/2005. (I. 26.) Korm. ha tá ro zat ha tá lyát vesz ti.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

A Kormány
1002/2006. (I. 13.) Korm.

határozata

a köztisztviselõk jogállásáról  szóló
1992. évi XXIII. tör vény hatálya alá tartozó szervek

jegyzékérõl  szóló 1085/2004. (VIII. 27.) Korm.
határozat módosításáról

A Kor mány a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló
1992. évi XXIII. tör vény 73.  §-ának (2) be kez dé sé ben ka -
pott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ha tá ro za tot hoz za:

1. A köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXIII. 
tör vény ha tá lya alá tar to zó szer vek jegy zé ké rõl  szóló
1085/2004. (VIII. 27.) Korm. ha tá ro zat mel lék le te
„II. Kor mány za ti szer vek, mi nisz té riu mok, nem mi nisz té -
ri u mi for má ban mû kö dõ köz pon ti köz igaz ga tá si szer vek
és te rü le ti, he lyi köz igaz ga tá si szer vek” cím alat ti fel so ro -
lá sá ból a „Köz pon ti Kár ren de zé si Iro da” szö veg rész ha tá -
lyát vesz ti.

2. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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A Kormány
1003/2006. (I. 13.) Korm.

határozata

a Magyarországi Cigányokért Közalapítvány Alapító
Okiratának módosításáról

A Kor mány

a) ala pí tói jog kö ré ben mó do sít ja a Ma gyar or szá gi
Cigá nyokért Köz ala pít vány Ala pí tó Ok ira tát;

b) fel ha tal maz za az if jú sá gi, csa lád ügyi, szo ciá lis és
esély egyen lõ sé gi mi nisz tert, hogy az Ala pí tó Ok irat mó -
do sí tá sá nak bí ró sá gi nyil ván tar tás ba vé te le so rán az Ala pí -
tó kép vi se le té ben el jár jon;

Ha tár idõ: azon nal

c) el ren de li a mó do sí tás sal egy sé ges szer ke zet be fog -
lalt Ala pí tó Ok irat köz zé té te lét a Ma gyar Köz löny ben, a
bí ró sá gi nyil ván tar tás ba vé tel rõl  szóló ha tá ro zat jog erõ re
emel ke dé sét köve tõen.

Fe le lõs: if jú sá gi, csa lád ügyi, szo ciá lis és esély-
 egyen lõ sé gi mi nisz ter
Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter

Ha tár idõ: a bí ró sá gi nyil ván tar tás ba vé telt köve tõen
  azon nal

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

A Kormány
1004/2006. (I. 13.) Korm.

határozata

a Mezõ Ferenc Sportközalapítvány Alapító
Okiratának módosításáról

A Kor mány

1. mó do sít ja a Mezõ Fe renc Sport köz ala pít vány Ala -
pító Oki ra tát;

2. fel ha tal maz za a Nem ze ti Sport hi va tal el nö két, hogy
a Mezõ Fe renc Sport köz ala pít vány Ala pí tó Oki ra ta mó do -
sí tá sá nak bí ró sá gi nyil ván tar tás ba vé te le ér de ké ben szük -
sé ges in téz ke dé se ket te gye meg;

Fe le lõs: Nem ze ti Sport hi va tal el nö ke
Ha tár idõ: azon nal

3. el ren de li a Mezõ Fe renc Sport köz ala pít vány egy sé -
ges szer ke zet be fog lalt Ala pí tó Oki ra tá nak a bí ró sá gi nyil -
ván tar tás ba vé tel után a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét.

Fe le lõs: bel ügy mi nisz ter
Nem ze ti Sport hi va tal el nö ke
Mi nisz ter el nö ki Hi va talt vezetõ miniszter

Ha tár idõ: a jog erõs bí ró sá gi nyil ván tar tás ba vé telt
 köve tõen azonnal

Gyur csány Fe renc s. k.,

mi nisz ter el nök

A Mi nisz ter el nök ha tá ro za tai

A Miniszterelnök
1/2006. (I. 13.) ME

határozata

kormányzati fõtisztviselõi kinevezések
megszûnésének megállapításáról

A köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXIII.
tör vé ny 31/D. § (1) be kez dés a) és b) pont ja alap ján meg -
állapítom, hogy

dr. Gu lyás And rás kor mány za ti fõ tiszt vi se lõi ki ne ve zé -
se – a Ktv. 31/A. § (2) be kez dés a) pont ban meg ha tá ro zott
kör be nem tar to zó köz igaz ga tá si szerv hez tör té nõ át he lye -
zé sé re te kin tet tel –

2005. no vem ber 1-jei ha tállyal,

dr. Zup kó Gá bor kor mány za ti fõ tiszt vi se lõi ki ne ve zé se
– köz szol gá la ti jog vi szo nyá nak kö zös meg egye zés sel tör -
té nõ meg szün te té sé re te kin tet tel – 

2005. no vem ber 30-i ha tállyal

meg szûnt.

Gyur csány Fe renc s. k.,

mi nisz ter el nök
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A Miniszterelnök
2/2006. (I. 13.) ME

határozata

a Magyar Vasúti Hivatal elnökének kinevezésérõl

A vas úti köz le ke dés rõl szóló 2005. évi CLXXXIII. tör -
vé ny 70. § (1) be kez dé se alap ján, a gaz da sá gi és köz le ke -
dé si mi nisz ter ja vas la tá ra

An tal Dá ni elt a Ma gyar Vas úti Hi va tal el nö ké vé

– 2006. ja nu ár 1-jei ha tállyal, hat évi idõ tar tam ra – 

ki ne ve zem.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

A Miniszterelnök
3/2006. (I. 13.) ME

határozata

fõiskolai tanárok kinevezésérõl

A fel sõ ok ta tás ról szóló 1993. évi LXXX. tör vé ny 18. §
(1) be kez dé se alap ján, az ok ta tá si mi nisz ter elõterjeszté -
sére

Dvorsz ky Er zsé be tet,

dr. Köpf Lász lót,

Ma jor Ri tát,

Nagy Ele mér né dr. Scháb Mar gi tot,

ifj. Nagy Zol tánt,

dr. Sza bó Mi hályt

– 2006. ja nu ár 1-jei ha tállyal – 

fõ is ko lai ta nár rá

ki ne ve zem.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

IV. rész
IRÁNYMUTATÁSOK,
JOGEGYSÉGI
HATÁROZATOK

A Ma gyar Köz tár sa ság
Leg fel sõbb Bí ró sá ga

jog egy sé gi ha tá ro za tai

A Magyar Köztársaság Legfelsõbb Bírósága
jogegységi határozata

4/2005. BJE szám

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A Ma gyar Köz tár sa ság Leg fel sõbb Bí ró sá gá nak Bün te -
tõ Jog egy sé gi Ta ná csa Bu da pes ten, a 2005. év de cem -
ber hó 12. és 15. nap ján tar tott ülé sen a Leg fel sõbb Bí ró ság 
el nök he lyet te sé nek in dít vá nya tár gyá ban meg hoz ta és
nyil vá no san ki hir det te a kö vet ke zõ

jogegységi határozatot:

I. Bûn szer ve zet ben el kö ve tés [Btk. 137.  § 8. pont,
98.  §-a (1) bek.] meg ál la pít ha tó az zal szem ben is, aki –
ese ti jel leg gel – akár egyet len cse lek ményt tet tes ként vagy
ré szes ként va ló sít meg.

II. A Btk. 98.  §-a (1) be kez dé se ak kor al kal maz ha tó, ha
az el kö ve tõ tu da ta a bûn szer ve zet Btk. 137.  §-a 8. pont já -
ban meg ha tá ro zott tár gyi is mér ve it át fog ja.

INDOKOLÁS

I.

A Leg fel sõbb Bí ró ság el nök he lyet te se a bí ró sá gok szer -
ve ze té rõl és igaz ga tá sá ról  szóló 1997. évi LXVI. tör vény
(Bsz.) 29.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont já ra, illetve a bün -
te tõ el já rás ról  szóló 1998. évi XIX. tör vény (Be.) 439.  §-a
(1) be kez dé sé nek a) pont já ra hi vat ko zás sal, az egy sé ges
ítél ke zé si gya kor lat biz to sí tá sa ér de ké ben jog egy sé gi el já -
rás le foly ta tá sát és jog egy sé gi ha tá ro zat meg ho za ta lát in -
dít vá nyoz ta.

1. Az in dít vány az ítél ke zé si gya kor lat ban ta pasz talt
olyan dön té sek re hi vat ko zott, ame lyek elvi kér dés ben az
egy ön te tû ér tel me zés hi á nyá ra en ged nek kö vet kez tet ni.
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En nek szem lél te té sé re a kö vet ke zõ ha tá ro za to kat so rol ta
fel:

A Len ti Vá ro si Bí ró ság a 2003. de cem ber 29. nap ján
kelt 1.B.130/2002/91. szá mú, il le tõ leg a Zala Me gyei Bí -
ró ság mint má sod fo kú bí ró ság a 2004. má jus 25. nap ján
kelt Bf.87/2004/7. szá mú íté le té vel a II. r. ter hel tet bû nös -
nek mond ta ki va gyo ni ha szon szer zés vé gett, az ál lam ha -
tár át lé pé sé hez több sze mély nek se gít sé get nyújt va, bûn -
szer ve zet ben, társ tet tes ként el kö ve tett em ber csem pé szés
bûn tet té ben.

A Leg fel sõbb Bí ró ság a 2005. feb ru ár 1. nap ján kelt
Bfv.III.738/2004/5. szá mú ha tá ro za tá val a fe lül vizs gá la ti
in dít vánnyal meg tá ma dott fen ti ha tá ro za to kat a II. r. ter -
helt te kin te té ben ha tá lyuk ban fenn tar tot ta.

A fe lül vizs gá la ti ta nács – az el bí rá lás kor ha tá lyos tör -
vény al kal ma zá sá val egyet ért ve – ki fej tet te, hogy a Btk.
137.  §-ának 8. pont ja ér tel mé ben ma gá nak a bûn szer ve zet -
nek kell hosszabb idõ re szer ve zett nek, és össze han gol tan
mû kö dõ nek len nie. A bûn szer ve zet ben el kö ve tés meg ál la -
pí tá sá hoz pe dig elég az is, ha az el kö ve tõ akár csak egy, az
elsõ bûn cse lek ményt kö ve ti el a bûn szer ve ze tet ké pe zõ
cso port te vé keny sé gé be be kap cso lód va.

A Leg fel sõbb Bí ró ság a 2005. ja nu ár 25. nap ján kelt
Bfv.III.1081/2004/11. szá mú ha tá ro za tá ban ugyan ezt az
elvi ál lás pon tot tar tot ta fenn.

A 2005. feb ru ár 22. nap ján ki hir de tett
Bfv.III.683/2004/6. szá mú ha tá ro zat – az elõ zõ ek kel kö -
vet ke ze te sen – ál la pí tot ta meg (a vé del mi ér ve lés sel szem -
ben), hogy nem vi tat ha tó ered mé nye sen a bûn szer ve zet -
ben el kö ve tés az zal az in dok kal, hogy a ter helt csak egy al -
ka lom mal vett részt az em ber csem pé szés sel fog lal ko zó
cso port te vé keny sé gé ben.

A Leg fel sõbb Bí ró ság 2001. má jus 22. nap ján kelt
Bfv.IV.2856/2000/5. szá mú ha tá ro za ta (BH 2002.173.I.)
sze rint a bûn szer ve zet tag ja ként el kö ve tett em ber csem pé -
szés bûn tet tét meg va ló sít ják mind azok, akik elõ ze tes meg -
álla po dás alap ján, anya gi ha szon szer zés ér de ké ben vál lal -
koz nak a kül föld rõl az ún. zöld ha tá ron át jut ta tott sze mé -
lyek to vább szál lí tá sá ra és a meg je lölt hely re vi te lé re.

A Má té szal kai Vá ro si Bí ró ság a 2003. szep tem ber
16. nap ján kelt 4.B.209/2002/39. szá mú íté le té ben, ami kor 
a ter hel tet bû nös nek mond ta ki – egye bek mel lett – 23 rb.
bûn szer ve zet meg bí zá sá ból el kö ve tett em ber csem pé szés
bûn tet té ben.

A Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Bí ró ság mint má -
sod fo kú bí ró ság a 2004. ja nu ár 30. nap ján kelt
2.Bf.1071/2003/4. szá mú íté le té vel a ter helt ezen cse lek -
mé nyé nek mi nõ sí té sét meg vál toz tat ta, azo kat 4 rb. – két
eset ben foly ta tó la go san és bûn szer ve zet ben el kö ve tett –
em ber csem pé szés bûn tet té nek mi nõ sí tet te.

A Leg fel sõbb Bí ró ság a 2005. feb ru ár 17. nap ján kelt
Bfv.II.664/2004/6. szá mú ha tá ro za tá val a fe lül vizs gá la ti
in dít vánnyal meg tá ma dott fen ti ha tá ro za to kat ha tá lyon kí -
vül he lyez te és a ter helt cse lek mé nyét foly ta tó la go san, üz -

let sze rû en el kö ve tett em ber csem pé szés bûn tet té nek mi nõ -
sí tet te, a bûn szer ve zet ben el kö ve tés meg ál la pí tá sát pe dig
mel lõz te.

Ezzel a bûn szer ve zet te vé keny sé gé hez al ka lom sze rû en
csat la ko zó (,,kí vül ál ló”) cse lek mé nyét az elõ zõek ben hi -
vat ko zott ér tel me zés tõl el té rõ en ítél te meg.

A fe lül vizs gá la ti ta nács – az el bí rá lás kor ha tá lyos tör -
vény al kal ma zá sá val egyet ért ve – ki fej tet te, hogy bár az
el kö ve tés óta (a 2001. évi CXXI. tör vény foly tán) meg vál -
to zott a bûn szer ve zet anya gi jogi fo gal ma és a bûn szer ve -
zet ben tör té nõ bûn el kö ve tés jog kö vet kez mé nye, de a bûn -
szer ve zet tag ja ként el kö ve tett ma ga tar tás mind két sza bá -
lyo zást te kint ve csak annak az el kö ve tõ nek ró ha tó fel, aki
a bûn szer ve zet fel adat meg osz tá son, alá-fö lé ren delt ség re
épí tett mó don ki ala kí tott szer ve ze té ben a szer ve ze tet is -
mer ve, annak tag ja i val ál lan dó kap cso lat ban együtt mû -
köd ve fej tett ki te vé keny sé get.

A fe lül vizs gá la ti ta nács – az el sõ fo kú bí ró sá gé val egye -
zõ – ál lás pont ja sze rint a bûn szer ve zet ál tal a szer ve ze ten
kí vül ál ló sze mély nek adott meg bí zás sal e meg bí zott nem
vált a bûn szer ve zet tag já vá, mi vel eh hez a szer ve zet be tör -
té nõ tény le ges be ta go zó dás a szer ve zet bel sõ mû kö dé sé -
nek is me re te és az ab ban való ak tív rész vé tel szük sé ges.
Az et tõl el té rõ ér tel me zés a bûn szer ve zet fo gal má nak fel -
la zí tá sá val in do ko lat la nul tá gí ta ná a bün te tõ jo gi fe le lõs -
ség kö rét: a bûn szer ve zet ben tény le ges rész vé tel lel járó
sú lyo sabb fe nye ge tett ség ki ter jed ne min den ki re, aki va la -
mi lyen mó don köz vet len vagy köz ve tett kap cso lat ba ke -
rül ne a bûn szer ve zet va la mely tag já val.

A fe lül vizs gá la ti ta nács ál lás pont ja sze rint ha tá ro zott
kü lönb sé get kell ten ni a bûn szer ve zet tag ja ként, illetve a
bûn szer ve zet (vagy annak bár mely tag ja) meg bí zá sá ból el -
kö ve tett bûn cse lek mény anya gi jogi meg íté lé se kö zött.

Ugyan ezt az ér tel me zést tar tal maz za a – 2002. áp ri lis 1.
elõtt ha tá lyos jog al kal ma zá sá val ho zott ha tá ro za to kat ha -
tá lyon kí vül he lye zõ – 2005. ja nu ár 6. nap ján kelt
Bfv.II.1176/2004/3. szá mú ha tá ro zat is. E sze rint a fe lül -
vizs gá la ti ta nács nem ért egyet a BH 2002.173.I. szám alatt 
köz zé tett ha tá ro zat sze rin ti gya kor lat tal. A fe lül vizs gá la ti
ta nács ál lás pont ja sze rint fél re ért he tõ a „mind azok” ki té -
tel, mert en nek szó sze rin ti ér tel me túl sá go san tá gan von ná 
meg azon ese tek kö rét, ame lyek ben a cse lek mény „bûn -
szer ve zet tag ja ként” el kö ve tett nek mi nõ sül.

A fe lül vizs gá la ti ta nács – a Btk. 137.  §-a 8. pont já nak
2002. már ci us 31. nap já ig ha tá lyos ren del ke zé sét il le tõ –
ál lás pont ja sze rint a bûn szer ve zet tag ja ként el kö ve tés csak 
ak kor ál la pít ha tó meg, ha a ter helt cse lek mé nyei az ér tel -
me zõ ren del ke zés sze rin ti is mér vek nek hi ány ta la nul meg -
fe lel nek és ezen is mér vek meg ál la pít ha tó sá gá hoz szük sé -
ges té nye ket a tény ál lás ma ra dék ta la nul tar tal maz za (ami
azon ban az adott ügy ben nem volt meg ál la pít ha tó).

Ki fej tet te to váb bá – utal va az 1998. évi LXXXVII. tör -
vény 35.  §-ához fû zött mi nisz te ri in do ko lás ra mi sze rint a
bûn szer ve zet „mi nõ sé gi leg más, mint pusz tán egyé nek
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együtt cse lek vé se” –, hogy a ter helt irány adó tény ál lás sze -
rin ti cse lek võ sé ge nél kü löz te a bûn szer ve zet hez szük sé ges 
„mi nõ sé gi több le tet”.

2. A jog egy sé gi in dít vány ál lás pont ja sze rint a ha tá lyos 
Btk. 137.  §-ának 8. pont ja, 98.  §-a, és 218.  §-ának al kal ma -
zá sa so rán annak el dön té sé nél, hogy az em ber csem pé szés
bûn cse lek mé nyé be kí vül ál ló ként, ese ti jel leg gel be kap -
cso ló dó sze mély ma ga tar tá sa mi kor ér té kel he tõ bûn szer -
ve zet ben el kö ve tett ként, az em ber csem pé szés meg va ló sí -
tá sá nak jel lem zõ it figye lembe kell ven ni.

3. A jog egy sé gi in dít vány ál lás pont ja sze rint a több or -
szág ha tár kü lön bö zõ sze mé lyek köz re mû kö dé sé vel tör té -
nõ il le gá lis át lé pé se, a mig rán sok gyûj tõ he lyen pi hen te té -
se, össze gyûj té se, majd to vább utaz ta tá sa fo gal mi lag és va -
ló ság ban is szer ve zett te vé keny sé get fel té te lez. Ez egy ér -
tel mû en arra utal, hogy az em ber csem pé szést vég zõ is me -
ret len szá mú részt ve võ bõl (irá nyí tók, ve ze tõk, kí sé rõk)
álló, or szá go kon át nyú ló te vé keny sé get ki fej tõ bû nö zõi
cso port jól össze han gol tan, rend sze res te vé keny sé get foly -
tat va mû kö dik.

Az e te vé keny ség be bel föl dön be kap cso ló dók ré szé rõl
nem szük sé ges, hogy meg tör tén jen a bûn szer ve zet összes
tag já nak, a kö zöt tük ki ala kult mun ka meg osz tás nak, a cso -
port össze han golt mû kö dé sé nek a fel tér ké pe zé se. Ez nem
is vár ha tó el, mert az ef fé le bû nö zõi cso por tok konspirá -
ciós sza bá lyok sze rint te vé keny ked nek.

Ezért aki e cso port mû kö dé sé be be kap cso ló dik és ab ban 
akár egy al ka lom mal részt vesz, az zal szem ben he lye le het
a bûn szer ve zet ben el kö ve tés meg ál la pí tá sá nak. A Btk.
137.  §-ának 8. pont ja ér tel mé ben ugyan is a bûn szer ve zet -
nek kell hosszabb idõ re szer ve zett nek, össze han golt nak
len nie. Aki e cso port te vé keny sé gé be be kap cso lód va akár
az elsõ bûn cse lek ményt el kö ve ti, le he tõ sé get te remt arra,
hogy ma ga tar tá sát bûn szer ve zet ben el kö ve tett ként ér té -
kel jék en nek va la mennyi tör vényes kö vet kez mé nyé vel
együtt. Ter mé sze te sen mind er re csak ak kor ke rül het sor,
ha az irány adó tény ál lás a Btk. 137.  §-ának 8. pont já ban
fel so rolt tör vényi fel té te lek meg ál la pí tá sá hoz szük sé ges
té nye ket tar tal maz za.

II.

A leg fõbb ügyész BF.2594/2005. szá mú írás be li nyi lat -
ko za tá ban – a bûn szer ve zet ben el kö ve tett em ber csem pé -
szés bûn cse lek mé nyé be ese ti leg be kap cso ló dó sze mély
cse lek mé nyét el té rõ en ér tel me zõ el len té tes bí ró sá gi ha tá -
ro za tok ra te kin tet tel – a jog egy sé gi ha tá ro zat meg ho za ta -
lát in do kolt nak tar tot ta és a jog egy sé gi in dít vány ban ja va -
solt tör vényértelmezéssel egyet ér tett.

A Leg fel sõbb Bí ró ság a Be. 440.  §-a (1) be kez dé sé nek
b) pont ja alap ján, a jog egy sé gi in dít vány ér de mi el bí rá lá sa
vé gett – a Be. 442.  §-a (3) be kez dé se sze rin ti – ülést tar tott.

Az ülé sen a Leg fel sõbb Bí ró ság el nök he lyet te se jog -
egy sé gi in dít vá nyát fenn tar tot ta, a leg fõbb ügyész kép vi -
se lõ je pe dig az írás be li nyi lat ko za tá ban fog lal tak nak meg -
fe le lõ tar ta lom mal szó lalt fel.

III.

Az in dít vá nyo zó ál tal meg je lölt jog kér dést a bí ró sá gok
el té rõ en ér tel mez ték, ezért az egy sé ges ítél ke zé si gya kor -
lat biz to sí tá sa, valamint a jog sza bá lyi vál to zá sok  miatt a
jog gya kor lat to vább fej lesz té se ér de ké ben – a Bsz. 29.  §-a
(1) be kez dé sé nek a) pont ja, illetve a Be. 439.  §-a (1) be -
kez dé sé nek a) pont ja sze rin ti okok ból – szük sé ges jog egy -
sé gi ha tá ro zat meg ho za ta la.

A jog egy sé gi in dít vány ban fog lal tak alap ján el dön ten -
dõ elvi kér dés, hogy a – Btk. 98.  §-a ér tel mé ben – bûn szer -
ve zet ben el kö ve tés meg ál la pí tá sá nak fel té te le-e, hogy az
el kö ve tõ tu da ta a konk rét bûn cse lek mény tény ál lás sze rû -
sé gén túl me nõ en a bûn szer ve zet Btk. 137.  §-a 8. pont já ban 
meg ha tá ro zott összes fo gal mi is mér vét is át fog ja.

En nek meg vá la szo lá sá val ítél he tõ meg he lye sen, hogy
aki egy al ka lom mal va ló sít ja meg tény ál lás sze rû en az em -
ber csem pé szés bûn cse lek mé nyét és ez ál tal ese ti leg kap -
cso ló dik az össze han gol tan mû kö dõ cso port hoz, annak
ter hé re a bûn szer ve zet ben el kö ve tés meg ál la pít ha tó-e.

Az el dön ten dõ elvi kér dés szem pont já ból je len tõ ség gel
bíró – a jog egy sé gi ha tá ro zat meg ho za ta la idõ pont já ban –
ha tá lyos tör vényi ren del ke zé sek a kö vet ke zõk:

1. A Btk.-nak a bûn szer ve zet ben tör té nõ el kö ve tés re
vo nat ko zó – a 2001. évi CXXI. tör vény 17.  §-ával meg ál -
la pí tott – 98.  §-a sze rint:

„(1) Az zal szem ben, aki az öt évi vagy ezt meg ha la dó
sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ szán dé kos bûn cse lek -
ményt bûn szer ve zet ben (137.  § 8. pont) kö vet te el, a bûn -
cse lek mény bün te té si té te lé nek fel sõ ha tá ra a két sze re sé re
emel ke dik, de a húsz évet nem ha lad hat ja meg. Hal ma za ti
bün te tés ese tén a 85.  § (2) be kez dé se sze rin ti bün te té si té -
telt, a tár gya lás ról le mon dás ese tén a 87/C.  § sze rin ti bün -
te té si té telt kell ala pul ven ni.

(2)
(3) Az zal szem ben, aki a bûn cse lek ményt bûn szer ve zet -

ben kö vet te el, mel lék bün te tés ként ki til tás nak is he lye
van.

(4) A bûn cse lek mény bûn szer ve zet ben tör té nõ el kö ve -
té sé nek meg ál la pí tá sa ese tén az e tör vény ben a bûn cse lek -
mény bûn szö vet ség ben tör té nõ el kö ve té sé nek ese té re
meg ál la pí tott jog kö vet kez mé nyek nem al kal maz ha tók.”

2. A bûn szer ve zet tör vényi fo gal mát, illetve meg ha tá -
ro zá sát elsõ íz ben az 1997. évi LXXIII. tör vény 9.  §-a ik -
tat ta be – 1997. szep tem ber 15. nap já val kez dõ dõ ha -
tállyal – a Btk. 137.  §-a 7. pont ja ként. Az 1998. évi
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LXXXVII. tör vény 35.  §-a – 1999. már ci us 1. nap já val
kez dõ dõ ha tállyal – a Btk. 137.  §-a 8. pont já ban a bûn szer -
ve zet meg ha tá ro zá sát mó do sí tot ta.

A Btk. 137.  §-a 8. pont já nak a 2001. évi CXXI. tör vény
19.  §-ának (5) be kez dé sé vel mó do sí tott – 2002. áp ri lis
1. nap já tól ha tá lyos – ren del ke zé se sze rint:

„(e tör vény al kal ma zá sá ban) bûn szer ve zet: há rom vagy
több sze mély bõl álló, hosszabb idõ re szer ve zett, össze han -
gol tan mû kö dõ cso port, amely nek cél ja öt évi vagy ezt
meg ha la dó sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ szán dé kos
bûn cse lek mé nyek el kö ve té se.”

IV.

Az in dít vány elõ ter jesz tõ jé nek az el bí rá lan dó elvi kér -
dés el dön té sé re tett ja vas la ta az aláb bi ak sze rint ala pos:

1. A ma gyar bün te tõ anya gi jog bû nös sé gen ala pu ló fe -
le lõs sé gi el vé bõl [Btk. 10.  § (1) bek.] kö vet ke zõ en az ala -
nyi bû nös ség (szán dé kos ság vagy gon dat lan ság) min den
bûn cse lek mény szük sé ges is mér ve. Kö vet ke zés kép pen a
ma gyar bün te tõ el já rás nak va la mely ter mé sze tes sze mély
bün te tõ jo gi fe le lõs sé gé nek tisz tá zá sa a cél ja [vö.: Be. 2.  §
(2) bek., 6.  § (2) bek.].

2. A bû nös ség re a bün te tõ el já rás ered mé nye ként meg -
ál la pí tott (tör té ne ti) tény ál lás ból, annak a Btk. Kü lö nös
Ré szé ben meg ha tá ro zott va la mely tör vényi tény ál lás sal
fenn ál ló egye zõ sé ge ese tén le het kö vet kez tet ni. En nek
ered mé nye ként lesz az el kö ve tõ ma ga tar tá sa tény ál lás sze -
rû és bû nös sé ge meg ál la pít ha tó.

3. A Btk. 98.  §-ának (1) be kez dé se a Btk. Ál ta lá nos Ré -
szé ben – és en nek ér tel mé ben min den öt évi vagy ezt meg -
ha la dó sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ szán dé kos bûn -
cse lek mény kü lö nös ré szi tény ál lá sá nál figye lembe ve he -
tõ en – ren del ke zik a bûn szer ve zet ben el kö ve tés rõl, mely -
hez a kü lö nös ré szi bün te té si té tel fel sõ ha tá rá nak fel eme -
lé se fû zõ dik.

A jog al ko tó a Btk. 98.  §-ának (1) be kez dé sé vel – a
2001. évi CXXI. tör vény 90.  §-a sze rin ti jog har mo ni zá ci ós 
és más nem zet kö zi kö te les sé get is tel je sít ve – ál ta lá nos jel -
leg gel, a tör vény ere jé vel ér té kelt egy el kö ve té si kö rül -
ményt.

A Btk.-nak a bün te tés ki sza bá sá ról  szóló V. Fe je ze tén
be lül ugyan ezen jog al ko tá si mód szer nyil vá nul meg a Btk. 
97.  §-a ese té ben, ami kor a kü lö nös és több szö rös vissza -
esés té nyé hez a Btk. kü lö nös ré szi tény ál lá sá ban meg ha tá -
ro zott bün te té si té tel fel sõ ha tá rá nak meg eme lé se kap cso -
ló dik.

Ér de mi kü lönb ség azon ban, hogy míg a Btk. 97.  §-a a
tör vényi tény ál lás ala nyi, ad dig a Btk. 98.  §-ának (1) be -
kez dé se a tör vényi tény ál lás tár gyi ol dal a kö ré ben, a cse -

lek mény (a cse lek võ ség) kap csán ér té kel – sú lyo sabb bün -
te tés ki sza bást le he tõ vé tevõ – kö rül ményt.

A Btk. 97.  §-a ese té ben ér te lem sze rû en nem me rül fel,
hogy az el kö ve tõ tu da ta ko ráb bi el íté lé sét nem fog ja át. Vi -
szont a Btk. 98.  §-a (1) be kez dé se ese té ben nyil ván va ló,
hogy a jog al ko tó a Btk. kü lö nös ré szi tény ál lá sa sze rin ti el -
kö ve té si ma ga tar tás ki fej té sé vel – ah hoz fû zõ dõ tu dat ál la -
pot tal – össze füg gõ tényt tett a sú lyo sabb meg íté lés fel té te -
lé vé. Kö vet ke zés kép pen – az „alap cse lek mény” tény ál lás -
sze rû sé ge mel lett, az zal együtt – vizs gá lan dó az el kö ve tõ
ez irá nyú tu dat tar tal ma. En nek hi á nyá ban a bûn szer ve zet -
ben el kö ve tés nem ál la pít ha tó meg.

4. A bûn szer ve zet ben el kö ve tést is át fo gó tu dat tar ta -
lom vizs gá la tá nak elsõ lép csõ jét az „alap cse lek mény”
tény ál lás sze rû sé gé hez – azt át fo gó tu dat tar ta lom meg ál la -
pí tá sá hoz – szük sé ges bi zo nyí té kok vizs gá la ta je len ti.

Ezzel pár hu za mo san vizs gál ni kell a bün te tõ el já rás so -
rán fel tárt bi zo nyí tá si esz kö zök bõl szár ma zó és a Btk.
137.  §-a 8. pont já ban meg ha tá ro zott is mér vek re kö vet kez -
te tést meg ala po zó bi zo nyí té ko kat és erre néz ve a tény -
állásban meg ál la pí tást kell ten ni.

Amennyi ben bi zo nyí tott, hogy a bûn cse lek ményt egy
tény le ges bûn szer ve zet mû kö dé sé hez kap cso lód va, illetve 
annak ke re tei kö zött kö vet ték el, úgy a vég re haj tás kö rül -
mé nye i bõl – kü lö nö sen a konk rét ma ga tar tás má sok meg -
elõ zõ vagy to váb bi lán co la tos cse lek mé nye it fel té te le zõ
jel le gé bõl, ezek szük ség sze rû és ezért elõ re lát ha tó an be -
kö vet ke zõ ese mé nye i bõl le het kö vet kez te tést von ni arra,
hogy az al ka lom sze rû tet tes (ré szes) cse lek mé nye meg -
valósításakor a bûn szer ve zet be ni el kö ve tést fel is mer te.

Ezen to váb bi – az el kö ve tõ nek a bûn szer ve zet ben el kö -
ve tést át fo gó tu dat tar tal má ra vont – kö vet kez te tés alap ja,
hogy a ha tá lyos tör vény (a ko ráb bi sza bá lyo zás tól elté -
rõen) nem a bûn szer ve zet bel sõ, ha nem olyan kül sõ, tár gyi
jel le gû is mér ve it ha tá roz za meg, ame lyek a kí vül ál ló szá -
má ra is fel is mer he tõ ek.

Eh hez ké pest az el kö ve tõ tu da tá nak nem arra kell ki ter -
jed nie, hogy egy bûn szer ve zet a tör vényi elõ fel té te lek sze -
rint lét re jött, ha nem arra, hogy a bûn szer ve zet tár gyi sa já -
tos sá gai is me re té ben annak „mû kö dé sé hez” csat la ko zik,
illetve annak ke re té ben cse lek szik.

E tu dat tar ta lom – ér te lem sze rû en – csak szán dé kos, vi -
szont egye nes és es he tõ le ges szán dé kú egy aránt le het.
Meg jegy zen dõ, hogy a Btk. 137.  §-a 8. pont já ban fog lalt
„cél ja” ki té tel sem mi kép pen nem egy je len tõ sé gû a cél zat -
tal. Az, hogy mire kell a bûn szer ve zet nek irá nyul nia, ma -
gá nak a bûn szer ve zet nek fo gal mi alap ele me, nem pe dig
uta lás a cél zat ra (illetve egye nes szán dék ra).

Ha son ló kép pen nem az ala nyi bû nös ség, ha nem a bûn -
szer ve zet fo gal mi ele mei meg ál la pít ha tó sá gá nak kér dé se a 
Btk. 137.  §-a 8. pont já ban sze rep lõ „hosszabb idõ re szer -
ve zett” ki té tel.
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5. A Btk. ha tá lyos ren del ke zé sei nem tesz nek kü lönb -
sé get a bûn szer ve ze ten be lü li cse lek vés hi e ar chi á ja
(,,poszt jai”), ak ti vi tá sa, in ten zi tá sa szem pont já ból, ezek a
bün te tés ki sza bás kö ré ben ér té ke len dõ kö rül mé nyek.

Eh hez ké pest a Btk. 98.  §-a (1) be kez dé sé nek al kal maz -
ha tó sá ga szem pont já ból kö zöm bös a bûn szer ve zet ben ki -
fej tett cse lek vés bûn szer ve ze ten be lü li sze re pe. A bûn -
szer ve zet tár gyi sa já tos sá gai is me re té ben ki fej tett (a Btk.
adott kü lö nös ré szi tény ál lá sát meg va ló sí tó) cse lek vés nek
a bûn szer ve zet mû kö dé sé hez tör té nõ bár mely hoz zá já ru lá -
sa ön ma gá ban elég sé ges.

A Btk. a passzív (alap bûn cse lek mény, il le tõ leg a Btk.
263/C.  §-a sze rin ti bûn cse lek mény meg va ló sí tá sa nél kü li)
bûn szer ve ze ten be lü li lé tet nem bün te ti. Ez a ma ga tar tás a
szán dék ki ala ku lá sa fá zi sá ban van, és még nem jut el sem
az elõ ké szü let, sem a kí sér let, sem pe dig a be fe je zett ség ál -
la po tá ba.

A „össze han golt mû kö dés” a bûn szer ve zet fo gal mi
össze te võ je, amely tar tal mát te kint ve nem más, mint a ben -
ne cse lek võ sze mé lyek egy mást erõ sí tõ ha tá sa. Ugyan ak -
kor – ahogy erre a jog egy sé gi in dít vány he lye sen utal – az
össze han golt ság meg lé té nek (ter mé sze té bõl adó dó an)
nem fel té te le a bûn szer ve zet ben cse lek võk köz vet len kap -
cso la ta, a más cse lek vé sek, illetve a más cse lek võk ki lé té -
nek konk rét is me re te. Az össze han golt mû kö dés ugyan -
csak nem az ala nyi bû nös ség, ha nem a bûn szer ve zet fo gal -
mi alap ele mei fenn ál lá sa meg ál la pít ha tó sá gá nak kér dé se.
Eh hez ké pest az egy „alap cse lek mény” meg va ló sí tá sa is
ala pul szol gál hat a bûn szer ve zet ben el kö ve tés meg ál la pí -
tá sá hoz.

V.

A jog egy sé gi ta nács ál lás pont ja az, hogy a IV. pont alatt
ki fej tett jog kér dés lé nye gét a bûn szer ve zet tör vényi fo gal -
má ra vo nat ko zó jog sza bály vál to zás nem érin ti, a ki fej tett
elvi ál lás pont, mind a 2002. áp ri lis 1-jét meg elõ zõ en, mind 
pe dig azt köve tõen ha tá lyos jog al kal ma zá sa ese tén irány -
mu ta tó nak te kin ten dõ.

A Btk. 137.  §-a 8. pont já nak a 2001. évi CXXI. tör vény
19.  §-a (5) be kez dé sé vel meg ál la pí tott szö veg e 2002. áp ri -
lis 1. nap já val kez dõ dõ en ha tá lyos.

Az el dön ten dõ jog kér dés a lé te zõ bûn szer ve zet te vé -
keny sé gé hez – akár egyet len el kö ve tõi ma ga tar tás sal –
csat la ko zó sze mély cse lek mé nyé nek bûn szer ve zet ben el -
kö ve tett kén ti ér té ke lé se, az ala nyi ol dal hoz tar to zó tu dat -
tar ta lom ra is fi gye lem mel. Ez min den konk rét – szer ve zett
bûn el kö ve tés hez kap cso ló dó – ügy el bí rá lá sa kor tisz tá -
zan dó.

A jog al kal ma zó val szem ben tá masz tott kö ve tel mény te -
hát vál to zat lan, akár a hi vat ko zott no vel lá ris mó do sí tás
elõt ti, akár azt kö ve tõ tör té né sek ké pe zik is a vád tár gyát.
A Btk. 137.  §-a 8. pont já nak tar tal mi kü lön bö zõ sé ge csak
annyi ban je len tõs, hogy a bûn szer ve zet nek me lyek az is -
mér vei, te hát me lyek azok a fel té te lek, ame lye ket a bûn -
szer ve ze ten (ad dig) kí vül ál ló nak fel kell is mer nie ah hoz,
hogy cse lek mé nye meg íté lé se kor az el já ró bí ró ság a Btk.
98.  §-ának ren del ke zé se it al kal maz za.

A jog egy sé gi ta nács egyet ért a jog egy sé gi in dít vány nak
– az ítél ke zés ta pasz ta la ta i ra ala po zott – azon ál lás pont já -
val, mi sze rint az il le gá lis nem zet kö zi mig rá ci ó val össze -
füg gõ em ber csem pé szés ál ta lá ban bûn szer ve zet köz re mû -
kö dé sé vel va ló sul meg (vö.: több em ber nek, több or szág -
ha tár át lé pé sé vel járó, több sze mély köz re mû kö dé sé vel
tör té nõ szál lí tá sa, illetve el lá tá sa, el he lye zé se).

Ugyan ak kor a Btk. 98.  §-a (1) be kez dé se min den öt évi
vagy ezt meg ha la dó sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ szán -
dé kos bûn cse lek mény ese té ben al kal maz ha tó, így ér te lem -
sze rû, hogy csak a konk rét bûn cse lek mény meg va ló sí tá sá -
nak kö rül mé nyei ad hat nak ala pot a bûn szer ve zet ben el kö -
ve tés meg ál la pí tá sá ra. Eh hez ké pest csak az em ber csem -
pé szés re kor lá to zó dó elvi ál lás pont más „alap cse lek mény” 
ese té ben fél re ért he tõ len ne.

Eb bõl kö vet ke zõ en a jog egy sé gi ta nács – a Bsz. 29.  §-a
(1) be kez dé sé nek a), illetve a Be. 439.  §-a (1) be kez dé sé -
nek a) pont ja ér tel mé ben – az egy sé ges ítél ke zé si gya kor -
lat biz to sí tá sa és a jog gya kor lat to vább fej lesz té se ér de ké -
ben hoz ta meg ha tá ro za tát, mert mind két tör vényi ok szük -
sé ges sé tet te a jog ér tel me zõ irány mu ta tást.

Ek ként a Leg fel sõbb Bí ró ság Bün te tõ Jog egy sé gi Ta ná -
csa – a Be. 442.  §-ának (3) be kez dé se sze rint el jár va –
a Be. 443.  §-ának (1) és (2) be kez dé se alap ján a jog egy sé gi 
in dít vány nak helyt adott, s jog egy sé gi el já rás tár gyát ké pe -
zõ elvi kér dés ben a ren del ke zõ rész sze rint ha tá ro zott.

A jog egy sé gi ta nács a ha tá ro za tát – a Bsz. 32.  §-ának
(4) be kez dé se, illetve a Be. 445.  §-ának (2) be kez dé se
alap ján – a Ma gyar Köz löny ben köz zé te szi.

Bu da pest, 2005. de cem ber 15.

Dr. Kó nya Ist ván s. k.,
a ta nács el nö ke

Dr. Már ki Zol tán s. k., Dr. Édes Ta más s. k.,
elõ adó bíró bíró

Dr. Bíró And rás s. k., Dr. Sza bó Pé ter s. k.,
bíró bíró
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 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

Az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal elnökének

k ö z l e m é n y e

a személyi jövedelemadó meghatározott részének
felhasználásáról rendelkezõ magánszemély

nyilatkozatára igényt tartó egyház részére történõ
technikai szám kiadásáról

A sze mé lyi jö ve de lem adó meg ha tá ro zott ré szé nek az
adó zó ren del ke zé se sze rin ti fel hasz ná lá sá ról szóló

1996. évi CXXVI. tör vé ny (to váb bi ak ban: Tv.) mó do sí tá -
sá ról ren del ke zõ 1997. évi CXXIX. 11. §-ának (4) be kez -
dé sé ben fog lal tak nak meg fe le lõ en az Adó- és Pénz ügyi
El len õr zé si Hi va tal a Tv. 4/A. § (1) be kez dé se sze rin ti
ked vez mé nye zett ré szé re a kö vet ke zõ tech ni kai szá mot
adja:

Sor-
szám

Ked vez mé nye zett
Tech ni kai

szám

1. He ted na pi Ad ven tis ta Egy ház
„Re form Moz ga lom” Nem zet kö zi
Misszió egye sü let 1452

Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal
elnöke
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A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Csongrád Megyei Földmûvelésügyi Hivatalának
(6721 Szeged, Deák F. u. 17.)

h i r d e t m é n y e

Az FVM Csong rád Me gyei Föld mû ve lés ügyi Hi va ta la – a föld ren de zõ és a föld ki adó bi zott sá gok ról szóló 1993. évi
II. tör vé ny 4/B. § (5) be kez dé se, 9. § alap ján –

n y i l v á n o s  s o r s o l á s t

tart a kis te le ki Új élet Szö vet ke zet hasz ná la tá ban lévõ föl dek ki adá sa cél já ból.

A sor so lás he lye: Kis te lek, Kos suth u. 5–7., Ren dez vény Ház

A sor so lás ide je: 2006. feb ru ár 21., 9 óra.

A sor so lás ra ke rü lõ föld rész le tek ada ta it a táb lá zat tar tal maz za.

Te le pü lés: Ba lás tya
Kül te rü let

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let
(ha, m2)

AK ér ték
Kor lá to zó
in téz ke dés

020/7 gyü möl csös 0,2554 5,54

027/12 szõ lõ 0,1309 5,46

029/49 szõ lõ 0,0719 3,00

029/61 szõ lõ 0,3057 12,75

033/22 szõ lõ, gyep (le ge lõ), szán tó 16,1539 508,01

0437/9 szõ lõ 0,1798 7,50

Te le pü lés: Kis te lek
Kül te rü let

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let
(ha, m2)

AK ér ték
Kor lá to zó
in téz ke dés

011/10 szán tó 0,0476 0,38

013/29 szán tó 0,0876 0,70

0108/34 szán tó, erdõ, gyep (le ge lõ) 13,8153 109,27 Ki ad ha tó: 10421/10927
tul. h. (104,21 AK)



Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let
(ha, m2)

AK ér ték
Kor lá to zó
in téz ke dés

0118/29 szán tó 0,2583 4,70

0118/46 szõ lõ 0,7704 32,13

0118/53 szõ lõ 21,4403 894,06

0126/18 szán tó 3,8040 30,43 Ki ad ha tó: 500/3043
tul. h. (5,00 AK)

0126/23 szõ lõ 6,2213 259,43

0126/24 szõ lõ 11,1170 463,58

0126/25 szõ lõ 10,9631 457,16

0126/26 szõ lõ 11,6727 486,75

0126/29 szán tó 4,6623 37,30

0126/31 szán tó 0,2380 1,90

0126/35 szán tó, gyep (rét) 4,3218 44,61

0149/2 gyep (le ge lõ) 0,4053 3,08

0167/38 szán tó 0,0640 0,51

0169/4 szán tó 0,5737 2,41

0169/7 szán tó 0,4628 1,94

0169/38 szán tó 0,2248 1,80

0172/23 szán tó 0,4417 3,53

0185/16 szán tó 0,9220 5,76 Ki ad ha tó: 144/576
tul. h. (1,44 AK)

0188/17 gyep (rét) 0,5646 4,91

0197/40 gyep (le ge lõ) 0,7135 0,64

0206/8 erdõ 0,3160 0,82

0206/9 erdõ 0,1913 0,50

0206/22 szán tó 0,0917 0,73

0206/26 gyep (le ge lõ), erdõ 8,1977 14,19 Köz sé gi min ta tér

0207/31 szõ lõ 0,2750 11,47

0217/8 szán tó 0,4533 3,63

0223/16 erdõ 0,1390 0,36

0223/17 erdõ 0,1641 0,43

0227/9 szán tó 0,5762 2,42

0241/5 szán tó 0,4002 3,20

0247/31 szán tó 0,2167 0,52

0249/9 szán tó, szõ lõ, erdõ 2,3156 49,43

0249/10 erdõ 0,5370 1,40

0256/16 szán tó 0,9924 18,06

0256/23 szõ lõ, gyep (le ge lõ) 0,3247 11,29

0256/33 szán tó 0,1719 2,10

0256/44 szán tó, gyep (rét) 1,9435 38,78

0289/2 szán tó 0,0749 0,60

0289/3 szán tó 0,0140 0,17

0291/2 gyep (rét) 0,0956 1,49

0309/77 gyep (rét) 1,5300 9,93

0312/11 szán tó 0,1997 1,60

0312/36 szán tó 0,1516 1,21

0312/43 gyep (rét), szán tó, ná das 0,6635 9,02

0315/31 szán tó 0,2598 2,08

0315/35 gyep (rét) 0,0515 0,45

0318/49 szán tó 0,6669 12,14
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Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let
(ha, m2)

AK ér ték
Kor lá to zó
in téz ke dés

0318/74 szán tó, gyep (rét), erdõ 6,4316 109,29 Ki ad ha tó: 10039/10929
tul. h. (100,39 AK)

0322/42 szán tó 0,6937 5,55 Bá nyaszol gal mi jog MOL Rt.

0322/57 szán tó 1,2015 9,61 Ki ad ha tó: 316/961
tul. h. (3,16 AK)

0322/59 szán tó, szõ lõ 5,0351 255,88

0322/74 szán tó, szõ lõ 2,9727 118,18 Bá nyaszol gal mi jog MOL Rt.

0322/78 szán tó 0,3331 6,06

0322/84 szán tó 0,4808 17,55

0322/85 gyep (rét) 0,2375 5,58

0322/96 szán tó, szõ lõ 3,4574 87,95

0322/97 gyep (rét), ná das 1,4872 32,69 Köz sé gi min ta tér

0323/8 szõ lõ 0,3444 14,36

0323/28 szõ lõ 0,5195 21,66

0329/99 szõ lõ 1,0592 55,18

0329/100 szõ lõ 4,5118 235,06

0329/101 szõ lõ 1,3820 72,00

0330/15 szõ lõ 0,4171 17,39

0332/1 szõ lõ 0,9524 39,72

0335/13 gyep (rét) 0,6547 15,39

0335/30 szán tó 0,0041 0,02

Te le pü lés: Pusz ta szer

Kül te rü let

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let
(ha, m2)

AK ér ték
Kor lá to zó 
in téz ke dés

047/28 gyep (le ge lõ) 0,3620 1,12

Te le pü lés: Ó pusz ta szer

Kül te rü let

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let
(ha, m2)

AK ér ték
Kor lá to zó 
in téz ke dés

060/5 szán tó 0,0717 1,87

077/20 szán tó 10,3989 304,22

0175/28 szán tó 0,1279 1,56

A sor so lás nyil vá nos, azon bár ki je len le het.

A rész arány-tu laj do no sok a sor so lás meg kez dé sét meg elõ zõ en egyez sé get köt het nek.

A sor so lá son a szö vet ke zet ben még ki nem adott rész arány-föld tu laj don nal ren del ke zõ sze mé lyek ve het nek részt.

A sor so lá son bár mi lyen ok ból meg nem je le nõ jo go sult ké sõbb a mu lasz tás ra hi vat koz va sem mi fé le jo got nem ér vé nye -
sít het, eb bõl az ok ból a sor so lás ered mé nye nem vál toz tat ha tó meg.

A sor so lás sza bály ta lan le bo nyo lí tá sa ellen az, aki nek jo gos ér de két érin ti vagy sér ti, tör vény sér tés re hi vat ko zás sal a sor -
so lás le bo nyo lí tá sát kö ve tõ 48 órán be lül ki fo gást nyújt hat be az FVM Fõ vá ro si és Pest Me gyei Föld mû ve lés ügyi Hi va -
tal nak cí mez ve, de a Csong rád Me gyei Föld mû ve lés ügyi Hi va tal hoz.

Tas ná di Gá bor s. k.,
hi va tal ve ze tõ
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A BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó
és Választási Hivatal közleménye

 A BM Köz pon ti Hi va tal a 35/2000. (XI. 30.) BM ren delet 73. § (1) be kez dé se alap ján – az ed dig köz zé tet te ken kí vül –
az aláb bi el ve szett, meg sem mi sült gép jár mû törzs köny vek sor szá mát te szi köz zé:

813335E
096193B
274218E
913462A
449882D
661133B
961299E
437834D
174395B
642211E
698295F
700114C
365632F
252498D
095788B
419702B
034145D
706922E
429577A
342751D
824104F
919013F
251150B
639178D
427157D
112596C
544164E
940994E
653325F
306355B
404491C
444093D
920865D
656534F
088409A
725436C
984898C
929550D
384569E
747654A
652180B
500200E
237142E
214878A
215982B
886417B
557327F
431544A
546492E
956420B

651576A
083596B
555887A
094681E
786744E
491866D
465672E
100837E
110026B
457424C
841217D
168181D
858671D
976829F
357846C
833539B
211494D
196626E
632374B
208311B
998507D
156262B
392913C
532065D
187340D
425540C
807494D
232250A
597857F
065529B
528030C
662259C
928904C
653074A
880672C
383304C
942477E
595979A
645347B
099788F
332638E
558043B
731967A
730222D
018976E
582052A
467697F
002922F
902332D
670016C

434398E
542618A
746735B
739702B
058688A
547308F
026826A
446732F
038140C
486046B
775056B
004895A
012406F
825350B
076788E
188970D
431652E
629359B
709400E
944795C
051294A
059240B
370593A
333615F
523238B
984808A
971942C
179501E
290504B
259166F
654887E
358104A
726556E
174341D
706309C
477669C
550458A
911169D
272281A
016116A
615917E
315289C
574283B
035566B
851998B
246991C
960082C
245727D
044258A
936854B

291652A
751805C
320082E
436422A
720156A
428212F
046848B
327511D
863291C
330104C
951609A
054710C
871037D
351631A
391877E
437376D
031831A
519391F
488406E
051113F
696478E
572459A
323651A
788881E
614157F
757436C
796034C
209300C
362586D
245234E
441064B
417874A
113640A
198697B
520774B
774540D
204385E
102492E
729630C
481653B
958324D
990323B
820956C
922868B
039164D
948597D
837622D
138341B
690280D
162672E

Köz le ke dé si Nyil ván tar tó Osz tály



He lyes bí tés: A Ma gyar Köz löny 2005. évi 168. szá má ban meg je lent, a kö te le zõ leg ki sebb mun ka bér (mi ni mál bér) és a ga ran tált bér mi ni mum meg ál la pí tá -
sá ról  szóló 316/2005. (XII. 25.) Korm. ren de let 6.  §-ának (1) be kez dé sé ben a hi vat ko zás he lye sen: ,,… 4.  § (1) be kez dé sének a) pont já ba …”

(Kéz irat hi ba)

A Ma gyar Köz löny 2005. évi 170. szá má ban meg je lent, a környezet védelmi, ter mé szet vé del mi, valamint a víz ügyi ha tó sá gi el já rá sok igaz ga tá si szol gál ta -
tá si dí ja i ról szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM ren de let (a to váb bi ak ban: R.) aláb bi ak ban meg je lölt ren del ke zé sei kéz irat hi bá val je len tek meg, azok he lye sen a
kö vet ke zõk:

1. Az R. 1. szá mú mel lék let I. pont 4. fõ szá mú pont já ban „Hul la dék szál lí tás en ge dé lye zé se a 10. pont...” szö veg rész he lye sen a kö vet ke zõ:
„Hul la dék szál lí tás en ge dé lye zé se a 9. pont ...”

(Kéz irat hi ba)

2. Az R. 1. szá mú mel lék let I. pont 11. fõ szá mú pont já ban „Hely hez kö tött lég szennye zõ ... mû kö dé sé nek meg kez dé sé hez [21/2001. (II. 14.) Korm. ren de let 
9. §]” szö veg rész he lye sen a kö vet ke zõ:

„Hely hez kö tött lég szennye zõ ... mû kö dé sé nek meg kez dé sé hez en ge dély [21/2001. (II. 14.) Korm. ren de let 9. §]”

(Kéz irat hi ba)

3. Az R. 1. szá mú mel lék let I. pont 12. fõ szá mú pont já ban „Hely hez kö tött dif fúz ... mû kö dé sé nek meg kez dé sé hez [21/2001. (II. 14.) Korm. ren de let 10. §]” 
szö veg rész he lye sen a kö vet ke zõ:

„Hely hez kö tött dif fúz ... mû kö dé sé nek meg kez dé sé hez en ge dély [21/2001. (II. 14.) Korm. ren de let 10. §]”

(Kéz irat hi ba)

4. Az R. 1. szá mú mel lék let I. pont 27. fõ szá mú, 8. al szá mú pont já ban „Kár men te sí té si el já rás mó do sí tá sa ...” szö veg rész he lye sen a kö vet ke zõ: 
„Kár men te sí té si ha tá ro zat mó do sí tá sa ...”

(Kéz irat hi ba)

5. Az R. 1. szá mú mel lék let IV. pont 20. fõ szá mú, 20.7. al szá mú pont já ban „A II. és III. pont ban fel so rolt te vé keny ség vagy ...” szö veg rész he lye sen a kö -
vet ke zõ:

„A fel so rolt te vé keny ség vagy ...”

(Kéz irat hi ba)

6. Az R. 1. szá mú mel lék let IV. pont já ból a 20. fõ szá mú, 20.8. al szá mú pont az ott meg ál la pí tott szö veg gel az 1. szá mú mel lék let II. pont já ba ke rül 12. pont -
ként, és egy ide jû leg a IV. pont ból tör lés re ke rül.

„12. A II. pont ban fel so rolt, az itt fel tün te tett mennyi sé gi kü szöb ér ték alat ti  tevékenység, ha az a bõ ví tés kö vet -
keztében el éri, vagy meg ha lad ja a kü szöb ér té ket, és a bõ ví tés egy út tal leg alább 25%-os nö ve ke dést je len t a 
te vé keny ség meg va ló sí tá sá ra vo nat ko zó en ge dély ben meg ha tá ro zott nagy ság hoz ké pest 

ere de ti díj té tel 100%-a”

(Kéz irat hi ba)
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

Kor mány ren de let fel ha tal ma zá sa alap ján je len te ti meg a
Mi nisz ter el nö ki Hi va tal a Ma gyar Köz löny mel lék le te ként
a HIVATALOS ÉRTESÍTÕT. A lap he tente, szerdánként,
te ma ti kus fõ ré szek ben hi te le sen köz li a leg fõbb ál la mi,
 önkormányzati, tár sa dal mi, gaz da sá gi szer vek, il let ve
szer ve ze tek sze mé lyi, szer ve ze ti, igaz ga tá si és kép zé si,
va la mint a hír köz lé si te vé keny ség (frek ven cia gaz dál ko -
dás, táv köz lés, pos ta ügy, in for ma ti ka) köz le mé nye it, to-
váb bá az üz le ti élet hí re it. Té rí té si díj el le né ben köz zé-
tesszük a Kincs tá ri Va gyo ni Igaz ga tó ság vagyonértéke-
sítési pá lyá za ta it, az ál la mi, tár sa dal mi, gaz da sá gi szer-
vezetek, par la men ti pár tok, ka ma rák, he lyi ön kor mány za-
tok, egy há zak, kü lön bö zõ kép vi se le tek köz le mé nye it.
 Fizetett hir de tés ként – akár szí nes ol da la kon is – he lyet
kap hat nak az Ér te sí tõ ben a gaz dál ko dó szer ve ze tek,
egye te mek, ala pít vá nyok, de ma gán sze mé lyek közér-
deklõdésre szá mot tar tó köz lé sei is.
Õszin tén re mél jük, hogy a hí rek, in for má ci ók, köz le mé -
nyek egy lap ban tör té nõ pon tos és rend sze re zett for-
mában va ló köz re adá sá val si ke rül ha té ko nyab bá és
 eredményesebbé ten ni elõ fi ze tõ ink tá jé ko zó dá sát a hi-
vatali és üz le ti élet ben. Az ér dek lõ dõk szá má ra egyéb
hasz nos in for má ci ó kat is nyújt a lap.

Az Eu ró pai Unió Hi va ta los Lap ja 2004. má jus 1-jé tõl az
Eu ró pai Unió hi va ta los nyel ve ként ma gya rul is meg je le -
nik. A hi vatalos lap L és C so rozatból áll.
Az L (Le gis la ti on) so ro zat ban ke rül nek ki adás ra az Eu ró -
pai Unió ha tá lyos jog sza bá lyai, az ún. el sõd le ges jog for rá -
sok (ala pí tó szer zõ dé sek, csat la ko zá si szer zõ dé sek, tár-
su lá si szer zõ dé sek), to váb bá az aláb bi jog for rá sok: ren-

de le tek, irány el vek, ha tá ro za tok.

Az EU Hi va ta los Lap já ban tör té nõ köz zé té telt kö ve tõ en
az év fo lyam és a kö tet szá má ra, va la mint a meg je le nés
dá tu má ra hi vat ko zás sal, cím sze rint, 2004. má jus 1-jé tõl
fo lya ma to san tá jé koz ta tást adunk a  hivatalos lap L ki adá -
sa i ban meg je le nõ jo gi ak tu sok ról a Ma gyar Köz löny mel-
lék le te ként meg je le nõ Hi va ta los Értesí tõben.

A lap elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los
Köz löny ki adó 1085 Bu da pest, Somog yi Bé la u. 6.
címén, le vélcím: 1394 Bu dapest 62., Pf. 357; faxszám:
318-6668.
2006. évi éves elõfizetési díja: 13 356 Ft  áfával.
A HIVATALOS ÉRTESÍTÕ egyes számai megvásárol-
hatók a ki adó köz löny bolt já ban (1085 Bu da pest,  Somogyi 
Béla u. 6. te lefon/fax: 267-2780) vagy a Köz löny Cent rum-
ban (1072 Bu dapest, Rá kóczi út 30., bejárat a Do hány u.
és Nyár u. sarkán, telefon: 321-5971, fax: 321-5275).

M E G R E N D E L Õ L A P

Meg ren de lem a HIVATALOS ÉRTESÍTÕ cí mû la pot ......... pél dányban, és kérem a kö vetkezõ címre kézbe -
síteni:

Meg ren de lõ ne ve: .....................................................................................................................................

cí me (vá ros/köz ség, irá nyí tó szám): .......................................................................................

ut ca, ház szám: ......................................................................................................................

Ügy in té zõ (te le fon szám): ...........................................................................................................................

2006. évi elõ fi ze té si díj fél év re 6678 Ft áfá val

egy év re 13 356 Ft áfá val

Szám lát ké rek a be fi ze tés hez.

Kér jük, a négy zet be tör té nõ X be je lö lés sel je lez ze az elõ fi ze tés idõ tar ta mát.

Kelt.: ..............................................................

                      ............................................................................
                             cég szerû aláírás
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Szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével.
A Szerkesztõbizottság elnöke: dr. Pulay Gyula. A szerkesztésért felelõs: dr. Müller György. Budapest V., Kossuth tér 1–3.
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó. Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. Telefon: 266-9290.

Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadónál
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a FÁMA Rt. közremûködésével. Telefon/fax: 266-6567.
Információ: tel.: 317-9999, 266-9290/245, 357 mellék.
Példányonként megvásárolható a kiadó Budapest VIII., Somogyi B. u. 6. (tel./fax: 267-2780) szám alatti közlönyboltjában vagy a
Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275),
illetve megrendelhetõ a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
2006. évi éves elõfizetési díj: 90 216 Ft. Egy példány ára: 207 Ft 16 oldal terjedelemig, utána +8 oldalanként +184 Ft.
A kiadó az elõfizetési díj évközbeni emelésének jogát fenntartja.

HU ISSN 0076—2407

06.0069 – Nyomja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert vezérigazgató-helyettes.

Tisztelt Elõfizetõk!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kiadónk terjesztésében levõ lapokra és elektronikus kiadványokra szóló elõfizetésüket folyamatosnak
tekintjük. Csak akkor kell változást bejelenteniük a 2006. évre vonatkozó elõfizetésre, ha a példányszámot, esetleg a címlistát
módosítják, vagy új lapra szeretnének elõfizetni (pontos szállítási, név- és utcacím-megjelöléssel). Az esetleges módosítást szívesked-
jenek levélben vagy faxon megküldeni. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a lapszállításról kizárólag az elõfizetési díj beérkezését
követõen intézkedünk. Fontos, hogy az elõfizetési díjakat a megadott 10300002-20377199-70213285 sz. számlára utalják, illetve
a kiadó által kiküldött készpénz-átutalási megbízáson fizessék be.
Készpénzes befizetés kizárólag a Közlönyboltban (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.), vagy a Közlöny Centrumban (1072 Budapest,
Rákóczi út 30., bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) lehetséges. (Levélcím: Magyar Hivatalos Közlönykiadó, 1394 Budapest, 62.
Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2006. évi elõfizetési díjak
(Az árak az áfát tartalmazzák.)

Magyar Közlöny 98 808 Ft/év
Hivatalos Értesítõ 14 628 Ft/év
Határozatok Tára 22 632 Ft/év
Önkormányzatok Közlönye 5 520 Ft/év
Az Alkotmánybíróság Határozatai 18 768 Ft/év
Bányászati Közlöny 4 692 Ft/év
Belügyi Közlöny 25 116 Ft/év
Egészségbiztosítási Közlöny 20 976 Ft/év
Egészségügyi Közlöny 26 220 Ft/év
Ellenõrzési Figyelõ 3 312 Ft/év
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítõ 18 216 Ft/év
Gazdasági Közlöny 23 184 Ft/év
Hírközlési Értesítõ 6 348 Ft/év
Sportértesítõ 4 968 Ft/év
Igazságügyi Közlöny 15 732 Ft/év
Informatikai és Hírközlési Közlöny 21 804 Ft/év
Jogtanácsadó 6 348 Ft/év
Környezetvédelmi és Vízügyi Értesítõ 14 904 Ft/év

Közbeszerzési Értesítõ 104 880 Ft/év
Közlekedési Értesítõ 24 288 Ft/év
Kulturális Közlöny 18 768 Ft/év
Külgazdasági Értesítõ 19 872 Ft/év
Munkaügyi Közlöny 15 180 Ft/év
Oktatási Közlöny 21 804 Ft/év
Pénzügyi Közlöny 30 360 Ft/év
Statisztikai Közlöny 12 972 Ft/év
Szociális Közlöny 15 456 Ft/év
Turisztikai Értesítõ 11 592 Ft/év
Ügyészségi Közlöny 6 348 Ft/év
Magyar Közigazgatás 9 384 Ft/év
Nemzeti Kulturális Alapprogram Hírlevele 4 858 Ft/év
Pénzügyi Szemle 20 000 Ft/év
Élet és Tudomány 11 040 Ft/év
L'udové noviny 2 760 Ft/év
Neue Zeitung 4 416 Ft/év
Természet Világa 6 072 Ft/év
Valóság 7 176 Ft/év

Kibõvített Cégközlöny CD
2005 januárjától – elõfizetõi jelzések alapján – az elektronikus Cégközlöny olyan területekkel bõvült, amelyeket az üzleti környezetben mûködõ
felhasználóink jelentõs hányada a naprakész információszolgáltatás alapvetõ részének tekint és igényel.
A továbbra is heti rendszerességgel megjelenõ lemez a Cégközlöny hatályos és hiteles céginformációs adatbázisán kívül ezután a Közbeszerzési
Értesítõ és a Versenyfelügyeleti Értesítõ címû hivatalos lapok információit is tartalmazni fogja.
A kibõvített CD 2006. évi éves elõfizetési díja: 25%-os áfával 123 000 Ft, fél évre 61 500 Ft.

A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (CD) hatályos jogszabályok hivatalos számítógépes gyûjteményének
2006. évi éves elõfizetési díjai:

(Áraink az áfát nem tartalmazzák.)
Önálló változat 72 000 Ft

5 munkahelyes hálózati változat 130 000 Ft
10 munkahelyes hálózati változat 160 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 200 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 280 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 500 000 Ft
Egyszeri belépési díj: 8000 Ft.

Az EU-JOGSZABÁLYTÁR (CD) Az Európai Unió Jogszabályai gyûjteményének 2006. évi éves elõfizetési díja
(Áraink az áfát nem tartalmazzák.)

Önálló változat 70 000 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 120 000 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 150 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 187 500 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 300 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 450 000 Ft
Egyszeri belépési díj: 7000 Ft.

Facsimile Magyar Közlöny. A hivatalos lap 2005-es évfolyama jelenik meg CD-n az eredeti külalak megõrzésével, de könnyen kezelhetõen.
Hatályos jogszabályok online elérése: a naponta frissített adatbázis az interneten keresztül érhetõ el a www.mhk.hu címen. További információ
kérhetõ a 06 (80) 200-723-as zöldszámon.


