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II. rész JOGSZABÁLYOK
A Kormány rendeletei
A Kormány
3/2006. (I. 13.) Korm.
rendelete
a hajózási hatóságok feladat- és hatáskörérõl,
valamint illetékességérõl szóló
237/2002. (XI. 8.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a víziközlekedésrõl szóló 2000. évi
XLII. törvény 88. §-a (1) bekezdésének a) pontjában
kapott felhatalmazás alapján a következõket rendeli el:

243

„(3) A rendelet hatálya alá tartozó biztosítás a Magyar
Köztársaság területén biztosítási tevékenység végzésére
jogosult biztosítóval köthetõ.
(4) A légiközlekedési kötelezõ felelõsségbiztosítás
megköthetõ légijármû flottára is oly módon, hogy a flottában lévõ légijármûvek számával arányos biztosítási fedezeti összeghatárt kell megállapítani. Ha a harmadik személyeknek okozott károk vagy a szerzõdéses felelõsség miatt
történt kifizetések következtében a biztosítási összeghatár
kimerül, a flottában lévõ légijármûvek után pótbefizetést
kell teljesíteni a biztosítási összeghatár újbóli feltöltésére.
(5) E rendelet alkalmazásakor légijármû üzemben tartó
alatt a légifuvarozókra és légijármûvek üzemben tartóira
vonatkozó biztosítási követelményekrõl szóló, 2004. április 21-i 785/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 785/2004/EK rendelet) 3. cikkének
a) pontjában meghatározott légifuvarozót és c) pontjában
meghatározott légijármû üzemben tartót kell érteni.”

1. §
A hajózási hatóságok feladat- és hatáskörérõl, valamint
illetékességérõl szóló 237/2002. (XI. 8.) Korm. rendelet
2. §-ának (2) bekezdése a következõ m) ponttal egészül ki:
[Hajózási igazgatási feladatkörében a Fõfelügyelet ellátja]
„m) a hajózási, víziúti és kikötõi operatív információs
rendszer – beleértve a folyami információs szolgáltatásokat – mûködtetésével és az ezzel összefüggõ nemzetközi
adatcserével”
[kapcsolatos feladatokat.]
2. §
Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

2. §
Az R. 2. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„2. § (1) A 785/2004/EK rendelet által nem szabályozott
esetekben a harmadik személyeknek okozott károk megtérítésére vonatkozó felelõsségbiztosításnak a légijármû maximális felszállótömegétõl függõen legalább az alábbi
összeghatárokig kell fedezetet nyújtania:
a) 200 kg vagy ennél kevesebb maximális
felszállótömeg esetén
b) 201–500 kg közötti maximális felszállótömeg esetén
c) 501 kg maximális felszállótömegtõl kezdõdõen

10 000 000 Ft
25 000 000 Ft
50 000 000 Ft

(2) A légijármû maximális felszállótömege a légijármû
légialkalmassági bizonyítványában meghatározott legnagyobb tömeg.”

3. §

A Kormány
4/2006. (I. 13.) Korm.
rendelete
a légiközlekedési kötelezõ felelõsségbiztosításról szóló
39/2001. (III. 5.) Korm. rendelet módosításáról
A légiközlekedésrõl szóló 1995. évi XCVII. törvény
70. §-ában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következõket rendeli el:
1. §
A légiközlekedési kötelezõ felelõsségbiztosításról szóló
39/2001. (III. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.)
1. §-a a következõ (3)–(5) bekezdéssel egészül ki:

Az R. 3. §-ának helyébe a következõ rendelkezés lép:
„3. § A repülõtér üzemben tartására, valamint a légiforgalmi irányítói tevékenység ellátására vonatkozó felelõsségbiztosítás elfogadható legkisebb mértéke a tervezett
éves forgalomban részt vevõ legnagyobb maximális felszállótömegû repülõgépre a harmadik személyeknek okozott károk megtérítésére irányadó összeghatár.”

4. §
Az R. 4. §-ának helyébe a következõ rendelkezés lép:
„4. § (1) A légiközlekedési tevékenységet végzõ légijármû üzemben tartója felelõsségbiztosításának összeghatá-
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raira vonatkozó szabályokat a 785/2004/EK rendelet tartalmazza.
(2) A 785/2004/EK rendelet által nem szabályozott esetekben légiközlekedési tevékenységet végzõ légijármû
üzemben tartója felelõsségbiztosításának legalább a következõ összeghatárokig kell fedezetet nyújtania:
a) utasok halála vagy testi sérülése esetére utasonként
30 000 000 Ft, a teljes légijármûre vonatkozó fedezet tekintetében pedig az utasülõhelyek számának és az utasonkénti összeg szorzatának megfelelõ összeg,
b) a kizárólag légi áru- és postafuvarozást végzõ tevékenység esetén 5000 Ft kilogrammonként, de legfeljebb
(a teljes légijármûre számítva) ennek az összegnek és a kilogrammokban kifejezett hasznos terhelés értékének szorzata.
(3) A 785/2004/EK rendelet 6. cikkének (1) bekezdése
szerinti, 2700 kg vagy annál kisebb maximális felszállótömegû légijármû nem ellenszolgáltatás fejében végzett tevékenység során történõ üzemeltetése esetén a biztosítási
fedezet minimális összege utasonként 100 000 SDR (special drawing right – különleges lehívási jog).
(4) A 785/2004/EK rendelet által nem szabályozott esetekben légijármûvel végzett egyéb gazdasági tevékenység
esetén a szerzõdéses felelõsség legkisebb biztosítási
összege megegyezik a harmadik személyeknek okozott
károk megtérítésére vonatkozó fedezeti összeggel.
(5) A légi személyszállítási szerzõdéssel összefüggõ
károkozás egyéb szabályait a 2002. május 13-i
889/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel
módosított, a légifuvarozók baleset esetén fennálló felelõsségérõl szóló, 1997. október 9-i 2027/97/EK tanácsi
rendelet tartalmazza.”
5. §
Az R. 5. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) A 785/2004/EK rendelet hatálya alá nem tartozó
esetekben, amennyiben a szerzõdéses és a szerzõdésen kívüli kockázatokra egy biztosítási összeg vonatkozik,
annak legkisebb mértéke meg kell hogy egyezzen a
2. §-ban és 4. §-ban megadott fedezetek együttes összegével.”
6. §
(1) Az R. 7. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) A biztosítási fedezet fennállását a biztosító által kiállított igazolás tanúsítja.”
(2) Az R. 7. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(5) A biztosítási igazolást magyar vagy angol nyelven
kell kiállítani.”
(3) Az R. 7. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A légijármû üzemben tartója köteles az elõírt hatályos biztosítás fennállásáról szóló, az adott légijármûre vo-
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natkozó igazolást a légijármû fedélzetén tartani és az ellenõrzésre jogosult személynek felszólításra bemutatni. Érvényes igazolás hiányában a légijármû a légiközlekedésben
nem vehet részt.”
7. §
Az R. 8. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A kötelezõ felelõsségbiztosítási szerzõdés megkötését a 785/2004/EK rendelet hatálya alá nem tartozó kötelezetteknek legkésõbb 2006. március 1-jéig igazolniuk
kell a légiközlekedési hatóság részére. Az igazolási kötelezettség elmulasztása esetén a szerzõdés kötésére kötelezett
a tevékenységét nem folytathatja.”
8. §
Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba, egyidejûleg hatályát veszti az egyes kormányrendeleteknek a csatlakozással összefüggésben szükséges módosításáról szóló 268/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet
4. §-ának (2) bekezdése.
9. §
Ez a rendelet a légifuvarozókra és a légijármûvek üzemben tartóira vonatkozó biztosítási követelményekrõl szóló,
2004. április 21-i 785/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket
állapítja meg.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
5/2006. (I. 13.) Korm.
rendelete
az Igazságügyi Hivatalról szóló
144/2005. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az Igazságügyi Hivatalról szóló 144/2005.
(VII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) módosításáról a következõket rendeli el:
1. §
(1) Az R. 5. §-ának (3) bekezdése a következõ f) és
g) ponttal egészül ki:
(A Központi Igazságügyi Hivatal a jogi segítségnyújtó
feladatokkal kapcsolatban)
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„f) kezeli a jogi segítõi díjak és törvényben meghatározott egyéb költségek kifizetésére szolgáló célelõirányzatot, annak terhére gondoskodik ezen díjak és költségek kifizetésérõl,
g) a jogi segítségnyújtás engedélyezése tárgyában méltányossági eljárást folytat le.”
(2) Az R. 5. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép, egyidejûleg az R. 5. §-a a következõ
(5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A Központi Igazságügyi Hivatal a kárpótlási feladatokkal kapcsolatban
a) a külön jogszabályokban meghatározottak szerint
végzi a 2006. január 1. napján még folyamatban lévõ,
illetve az ezt követõen indult személyi és vagyoni kárpótlási eljárásokkal összefüggõ hatósági feladatokat,
b) elbírálja a vagyoni kárpótlási ügyekben hozott határozatokkal szemben elõterjesztett jogorvoslati kérelmeket,
c) ellátja a kárpótlási határozatok bírósági felülvizsgálata és a közigazgatási jogkörben okozott kár megtérítése
iránti perekben, valamint a munkaügyi perekben a perképviseleti tevékenységet,
d) eljár a nemzeti gondozással kapcsolatos ügyekben,
e) eljár a kárpótlási jegyek visszatérítésével kapcsolatos ügyekben,
f) ellátja a külön jogszabályokban meghatározott, személyes szabadságukban jogtalanul korlátozott személyek
társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének rendezésével kapcsolatos ügyeket,
g) a személyi és vagyoni kárpótlásra jogosultsággal
kapcsolatos tájékoztató tevékenységet lát el,
h) szakmai irányítást és felügyeletet gyakorol a megyei
(fõvárosi) igazságügyi hivatalok kárpótlási feladatokat ellátó szervezeti egységei felett,
i) szervezi a kárpótlási feladatokat ellátó szervezeti
egységekben dolgozók képzését és továbbképzését,
j) felelõs a megszûnt Országos Kárrendezési és Kárpótlási Hivatal, valamint a KKI iratanyagainak irattározásáért, archiválásáért.
(5) A Központi Igazságügyi Hivatal az áldozatsegítõ
feladatokkal kapcsolatban
a) elbírálja az áldozatsegítõ támogatások engedélyezése iránti kérelmek tárgyában hozott határozatokkal szemben elõterjesztett jogorvoslati kérelmeket,
b) figyelemmel kíséri az áldozati jogok érvényesülését,
tájékoztatást kér az áldozatokkal kapcsolatba kerülõ hatóságoktól, intézményektõl, szervezetektõl és tapasztalatairól évente elemzõ jelentést készít,
c) az országos adatbázis felhasználásával évente statisztikai kimutatást készít,
d) éves beszámolót készít a Kormány számára az elemzõ jelentések, a statisztikai kimutatás, valamint a Jogi Segítségnyújtó Szolgálat értesítései alapján, továbbá javaslatot tesz az áldozati jogok hatékonyabb érvényesülésének
elõsegítése céljából,
e) szakmai irányítást és felügyeletet gyakorol a megyei
(fõvárosi) igazságügyi hivatalok áldozatsegítõ feladatokat
ellátó szervezeti egységei (a továbbiakban: Áldozatsegítõ
Szolgálat) felett,
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f) szervezi az áldozatsegítõ feladatokat végzõk képzését és továbbképzését,
g) kezeli a bûncselekmények áldozatainak kárenyhítésére szolgáló célelõirányzatot, annak terhére gondoskodik
az áldozatsegítõ támogatások kifizetésérõl,
h) az áldozatsegítõ támogatások engedélyezése tárgyában méltányossági eljárást folytat le.”

2. §
(1) Az R. 6. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) Pártfogó Felügyelõi Szolgálat, Jogi Segítségnyújtó
Szolgálat, valamint Áldozatsegítõ Szolgálat valamennyi
megyei (fõvárosi) igazságügyi hivatalban, kárpótlási feladatokat ellátó szervezeti egység a pécsi, a miskolci, a szegedi, a székesfehérvári, a gyõri, a debreceni, a szolnoki és
a nyíregyházi székhelyû megyei, valamint a Fõvárosi Igazságügyi Hivatalban mûködik.”
(2) Az R. 6. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A megyei (fõvárosi) igazságügyi hivatal Áldozatsegítõ Szolgálata
a) végzi a bûncselekmények áldozatainak segítésérõl
és az állami kárenyhítésrõl szóló jogszabályokban meghatározott engedélyezõ, nyilvántartó és egyéb hatósági feladatokat,
b) ellátja az áldozati jogok érvényesítésével összefüggésben, jogszabályban elõírt feladatokat,
c) az áldozatsegítõ támogatások igénybevételével kapcsolatban tájékoztató tevékenységet lát el.”
3. §
Az R. a következõ 6/A. §-sal egészül ki:
„6/A. § (1) A megyei (fõvárosi) igazságügyi hivatal
– jogszabályban meghatározott kivételekkel – az adott megyére (fõvárosra) kiterjedõ illetékességgel végzi tevékenységét.
(2) A kárpótlási feladatokat
a) a Fõvárosi Igazságügyi Hivatal Budapestre,
Bács-Kiskun és Pest megyére,
b) a Baranya Megyei Igazságügyi Hivatal Baranya és
Somogy megyére,
c) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazságügyi Hivatal Borsod-Abaúj-Zemplén és Nógrád megyére,
d) a Csongrád Megyei Igazságügyi Hivatal Békés és
Csongrád megyére,
e) a Fejér Megyei Igazságügyi Hivatal Fejér, Tolna és
Veszprém megyére,
f) a Gyõr-Moson-Sopron Megyei Igazságügyi Hivatal
Gyõr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Vas és Zala
megyére,
g) a Hajdú-Bihar Megyei Igazságügyi Hivatal HajdúBihar megyére,
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h) a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazságügyi Hivatal Jász-Nagykun-Szolnok és Heves megyére,
i) a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazságügyi
Hivatal Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére
kiterjedõ illetékességgel látja el.
(3) A megyei igazságügyi hivatal székhelye a megyeszékhely, a Fõvárosi Igazságügyi Hivatal székhelye Budapest.”
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kiterjedõ illetékességgel látja el. Ha a jogosult állandó
lakóhelye külföldön van, az eljárásra a Fõvárosi Igazságügyi Hivatal kizárólagosan illetékes.”
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

Záró rendelkezések
4. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az igazságügy-miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 157/1998.
(IX. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet)
16. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„(3) A miniszter ellátja a pártfogó felügyelõi, a jogi segítségnyújtási, az áldozatsegítési, valamint a személyi és a
vagyoni kárpótlással kapcsolatos jogalkotási és jogszabály-elõkészítési feladatokat, összehangolja a kormányzati szervek e tevékenységekkel összefüggõ feladatait.”
(3) A rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti
a) az R. melléklete, valamint
b) a Korm. rendelet 16. §-ának (4) bekezdése.

5. §
(1) 2006. április 1-jén az R. 6. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Pártfogó Felügyelõi Szolgálat, Jogi Segítségnyújtó
Szolgálat, valamint Áldozatsegítõ Szolgálat valamennyi
megyei (fõvárosi) igazságügyi hivatalban, kárpótlási feladatokat ellátó szervezeti egység a Fõvárosi Igazságügyi
Hivatalban és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazságügyi Hivatalban mûködik.”
(2) 2006. április 1-jén az R. 6/A. §-ának (2) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A kárpótlási feladatokat
a) a Fõvárosi Igazságügyi Hivatal Budapestre,
b) a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazságügyi
Hivatal Baranya megyére, Bács-Kiskun megyére, Békés
megyére, Borsod-Abaúj-Zemplén megyére, Csongrád
megyére, Fejér megyére, Gyõr-Moson-Sopron megyére,
Hajdú-Bihar megyére, Heves megyére, Jász-NagykunSzolnok megyére, Komárom-Esztergom megyére, Nógrád
megyére, Pest megyére, Somogy megyére, SzabolcsSzatmár-Bereg megyére, Tolna megyére, Vas megyére,
Veszprém megyére és Zala megyére

A Kormány
6/2006. (I. 13.) Korm.
rendelete
a kiegészítõ gyermekvédelmi támogatásról
1. §
(1) Kiegészítõ gyermekvédelmi támogatásra (a továbbiakban: kiegészítõ támogatás) az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülõ gyermek gyámjául
rendelt hozzátartozó jogosult, aki
a) a gyermek tartására köteles, és
b) nyugellátásban, vagy baleseti nyugellátásban, vagy
nyugdíjszerû rendszeres szociális pénzellátásban, vagy
idõskorúak járadékában részesül.
(2) A kiegészítõ támogatásra való jogosultságot a gyám
lakóhelye szerint illetékes települési, a fõvárosban a fõvárosi kerületi önkormányzat jegyzõje (a továbbiakban
együtt: települési önkormányzat jegyzõje) – határozatlan
idõre – állapítja meg.
(3) A kiegészítõ támogatás havi összege gyermekenként
a) egygyermekes család esetén 4900 Ft,
b) egy gyermeket nevelõ egyedülálló esetén 4800 Ft,
c) kétgyermekes család esetén 5000 Ft,
d) két gyermeket nevelõ egyedülálló esetén 5000 Ft,
e) három- vagy többgyermekes család esetén 4600 Ft,
f) három vagy több gyermeket nevelõ egyedülálló esetén 4200 Ft,
g) tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelõ család esetén 3700 Ft,
h) tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelõ egyedülálló esetén 3500 Ft.
(4) A kiegészítõ támogatás kizárólag pénzbeni ellátásként állapítható meg.

2. §
(1) A kiegészítõ támogatás iránti kérelmet a települési
önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell elõterjeszteni.
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(2) A kérelemhez a kérelmezõ igazolást csatol arról,
hogy az 1. § (1) bekezdésének b) pontjában foglalt ellátások valamelyikében részesül.
(3) A kiegészítõ támogatás megállapítása során a települési önkormányzat jegyzõje
a) beszerzi a gyámrendelõ határozat másolatát,
b) a házasságról, a családról és a gyámságról szóló
1952. évi IV. törvény 61. §-ában foglaltak alapján megvizsgálja a kérelmezõ tartási kötelezettségét,
c) nyilatkoztatja a kérelmezõt
ca) arról, hogy hány gyermek után folyósítanak számára családi pótlékot,
cb) egyedülállóságának tényérõl,
cc) a családi pótlékra jogosító gyermek tartós betegségérõl, súlyos fogyatékosságáról.

tékes jegyzõ megkeresésére az ügyben keletkezett iratokat
haladéktalanul meg kell küldeni a jogosult új lakóhelye
szerint illetékes jegyzõnek.

3. §

(3) A visszafizetést legfeljebb egy évre visszamenõlegesen lehet elrendelni.

(1) Ha a kiegészítõ támogatást jogerõsen megállapították, az a kérelem benyújtásától esedékes azzal, hogy ha a
kérelmet
a) a tárgyhónap tizenötödikéig nyújtották be, a támogatás teljes összegét,
b) a tárgyhónap tizenötödikét követõen nyújtották be, a
támogatás ötven százalékát
kell kifizetni.

(4) A visszafizetést a települési önkormányzat jegyzõje
az igénybevétel jogosulatlanságáról való tudomásszerzéstõl számított 3 hónapon belül rendelheti el. Nem lehet a
visszafizetést elrendelni, ha az igénybevételtõl, illetve a
támogatás megszûnésétõl egy év már eltelt.

(2) A tárgyhónapra esedékes kiegészítõ támogatás
összegét a települési önkormányzat jegyzõje a tárgyhónapot követõ hónap 5. napjáig utólag folyósítja.
(3) A jogosult a kiegészítõ támogatásra való jogosultság
feltételeit érintõ lényeges tények, körülmények megváltozásáról 15 napon belül értesíti a települési önkormányzat
jegyzõjét.
(4) A kiegészítõ támogatásra való jogosultság feltételeit
– az 1. § (1) bekezdésben meghatározottak alapulvételével – a települési önkormányzat jegyzõje évente egyszer
felülvizsgálja.
(5) Ha a kiegészítõ támogatásra való jogosultság megszûnik, az a jogosultság megszûnésének hónapjáig esedékes azzal, hogy ha a megszûnés
a) a tárgyhónap tizenötödikéig következik be, a támogatás ötven százalékát,
b) a tárgyhónap tizenötödikét követõen következik be,
a támogatás teljes összegét
kell kifizetni.

(3) Az új lakóhely szerint illetékes jegyzõ a kiegészítõ
támogatást a lakóhelyváltozást követõ hónap 1. napjától
folyósítja.
5. §
(1) Az e rendeletben meghatározott feltételek hiányában
vagy az e rendelet rendelkezéseinek megsértésével nyújtott kiegészítõ támogatást meg kell szüntetni.
(2) A kiegészítõ támogatást jogosulatlanul és rosszhiszemûen igénybe vevõt kötelezni kell a támogatás visszafizetésére.

(5) A települési önkormányzat jegyzõje a visszafizetést
méltányosságból elengedheti, illetve annak összegét csökkentheti.

6. §
(1) A települési önkormányzat jegyzõje a melléklet szerinti adatlapon minden hónap 10-éig értesíti a Magyar Államkincstár illetékes Területi Igazgatóságát – a fõvárosban és Pest megyében a Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatóságot – (a továbbiakban együtt: Igazgatóság)
a kiegészítõ támogatás összegérõl, valamint az e jogcím
alapján igényelhetõ elõleg összegérõl.
(2) Az Igazgatóság a beérkezett adatokat összesíti, és az
összesített adatokat minden hónap 15-éig megyénként, településsoros bontásban megküldi a Belügyminisztérium,
valamint az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlõségi Minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) részére.
(3) A Minisztérium minden hónap 18-áig rendelkezik a
Magyar Államkincstár felé a melléklet szerint igényelt támogatásoknak a települési önkormányzatok részére történõ átutalásáról.

4. §
(1) Ha a kiegészítõ támogatásra jogosult személy lakóhelye a támogatás folyósításának idõtartama alatt megváltozik, a változás hónapjára járó támogatást a korábban folyósító jegyzõ teljes összegben folyósítja.
(2) Lakóhelyváltozás esetén a kiegészítõ támogatásra
jogosult személy kérésére vagy az új lakóhely szerint ille-

7. §
(1) E rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon lép
hatályba.
(2) A települési önkormányzat jegyzõje a kiegészítõ támogatást elsõ ízben 2006. január hónapra folyósítja.
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(3) Azt a hozzátartozót, akinek 2005. december 31-én
emelt összegû rendszeres gyermekvédelmi támogatást folyósítottak [Gyvt. 2005. december 31-én hatályos
20. §-ának (8) bekezdése], vagy az erre irányuló kérelmet
2005. december 31-ig elõterjesztették és a 2005. december
31-én hatályos szabályozás szerint az emelt összegû rendszeres gyermekvédelmi támogatásra való jogosultság feltételei a benyújtás idõpontjában fennálltak – az (5) bekezdésben foglaltak figyelembevételével –, 2006. március
31-ig kiegészítõ támogatásra jogosultnak kell tekinteni,
azzal, hogy a települési önkormányzat jegyzõje a kiegészítõ támogatás összegérõl határozatot hoz. A települési önkormányzat jegyzõje a határozathozatalt megelõzõen, legkésõbb 2006. január 20-ig nyilatkoztatja a hozzátartozót a
2. § (3) bekezdésének c) pontjában foglaltakról.
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(4) A (3) bekezdésben meghatározott hozzátartozó
2006. április 1-jétõl akkor jogosult megszakítás nélkül a
kiegészítõ támogatásra, ha 2006. április 1-jét megelõzõen
benyújtja kiegészítõ támogatás iránti kérelmét.
(5) A kiegészítõ támogatás a családtámogatási rendszer
átalakításáról szóló 2005. évi CXXVI. törvény (a továbbiakban: Cstá. tv.) 28. §-ának (9) bekezdésében meghatározott idõpontig nem folyósítható amennyiben a jogosult
hozzátartozó a Cstá. tv. 28. §-ának (9) bekezdése alapján a
rendszeres gyermekvédelmi támogatás továbbfolyósítását
kérte.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

Melléklet a 6/2006. (I. 13.) Korm. rendelethez
ADATLAP
a kiegészítõ gyermekvédelmi támogatás címén igénybe vehetõ elõleg igényléséhez
......................... év ..................................... tárgyhónap
1. Megye megnevezése: ....................................................................................................................................................
2. Önkormányzat neve: ....................................................................................................................................................
3. KSH azonosító kódja: ..................................................................................................................................................
4. A tárgyhónapban kiegészítõ gyermekvédelmi támogatásban részesülõk száma:

............................ fõ

5. A tárgyhónapban kifizetett kiegészítõ gyermekvédelmi támogatás összege:

............................ Ft

6. A tárgyhavi kifizetés után járó térítés:
(a tárgyhavi kifizetések 5. pont szerinti összege)

............................ Ft

7. Az igényelt elõleg összege
a) a tárgyhavi térítés összege:
b) a tárgyhavi térítés és az elõzõ havi elõleg különbözete (elõjel nélkül):
[az elsõ alkalommal történõ igénylés kivételével az a) pont és az elõzõ havi c) pontban szereplõ összegek különbözete abszolút értékben, az elsõ alkalommal történõ igényléskor
ezen pontba az a) pontban szereplõ összeget kell beírni]
c) az elõleg összege:
[az a) és a b) pontok összege az alábbi módon:
– ha a tárgyhavi térítés nagyobb, mint az elõzõ havi elõleg összege, akkor az a) pont
összegéhez hozzá kell adni a b) pont összegét,
– ha a tárgyhavi térítés kisebb, mint az elõzõ havi elõleg, akkor az a) pont összegébõl ki
kell vonni a b) pont összegét.
Az elsõ alkalommal történõ igényléskor az a) pont összegének kétszeresét kell ebben a
pontban szerepeltetni.]

............................ Ft
............................ Ft

............................ Ft

8. A tárgyhónapban történõ visszafizetés:

............................ Ft

9. Az igényelt elõleg nettó összege:
[az elõleg – 7. c) pont – összegét csökkenteni kell a 8. pont összegével]

............................ Ft

Dátum: ................ év ...................... hó ........ nap
P. H.
....................................................
a jegyzõ aláírása
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A Kormány
7/2006. (I. 13.) Korm.
rendelete

heli. A kötelezettségek a régiók között a 2007. és a 2008.
évben a 2006. évivel azonos arányban oszlanak meg.

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

A Kormány a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetésérõl szóló 2005. évi CLIII. törvény (a továbbiakban:
költségvetési törvény) 68. §-ának (4) bekezdésében és a területfejlesztésrõl és a területrendezésrõl szóló 1996. évi
XXI. törvény (a továbbiakban: Tft.) 7. §-ának d), e) pontjában, valamint a 27. §-a (1) bekezdésének g) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következõket rendeli el:
1. §
E rendelet hatálya kiterjed a költségvetési törvény
1. számú mellékletének
a) XVII. Területfejlesztés fejezet 5. cím, 3. Terület- és
régiófejlesztési célelõirányzat alcím
aa) 2. Decentralizált területfejlesztési programok jogcím-csoportra,
ab) 3. Decentralizált szakmai fejlesztési programok
jogcím-csoportra;
b) IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet
ba) 7. A helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior
feladatainak támogatása címre,
bb) 10. A leghátrányosabb helyzetû kistérségek felzárkóztatásának támogatása címre.

A terület- és régiófejlesztési célelõirányzat régiók közötti
felosztása
2. §
(1) Az 1. § a) pontban meghatározott decentralizált területfejlesztési programok, illetve decentralizált szakmai
programok régiók közötti felosztását az 1. számú melléklet
tartalmazza.
(2) A költségvetési törvény 50. §-a (13) bekezdésének
e) pontja szerint a XVII. Területfejlesztés fejezet 5. cím
3. alcím 3. jogcím-csoport, 8. Vásárhelyi Terv továbbfejlesztése jogcím feladataira együttesen biztosított 3500,0
millió forint összegû kötelezettségek közül a 2007. évet
2500,0 millió forint, a 2008. évet 1000,0 millió forint ter-

3. §
(1) Az 1. § b) pontjának ba) alpontjában meghatározott
elõirányzat régiónkénti összegét a költségvetési törvény
21. számú melléklete tartalmazza. Az elõirányzat a megyei
területfejlesztési tanácsokat és a Fõvárosi Önkormányzatot illeti meg. Az elõirányzat
a) 63%-ának 30%-a az egy fõre jutó bruttó hazai termék megyénkénti mértéke, 70%-a a külön jogszabályban
meghatározott területfejlesztési szempontból kedvezményezett térségek lakónépessége alapján, a területfejlesztési
támogatások és a decentralizáció elveirõl, a kedvezményezett térségek besorolásának feltételrendszerérõl szóló
24/2001. (IV. 20.) OGY határozatban foglalt módszertan
szerint,
b) 37%-a a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszerérõl szóló 1992. évi LXXXIX. törvény
1/A. §-a (3) bekezdésének a) pontjára vonatkozó megosztási szabályok alapján kerül felosztásra.
(2) Az (1) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelõen felosztott, megyei területfejlesztési tanácsok területi
kötöttséggel felhasználható keretét a 2. számú melléklet, az
(1) bekezdés b) pontjában foglaltaknak megfelelõen felosztott, megyei területfejlesztési tanácsok és a Fõvárosi
Önkormányzat területi kötöttség nélkül felhasználható keretét a 3. számú melléklet tartalmazza.

A leghátrányosabb helyzetû kistérségek
felzárkóztatásának támogatása elõirányzat megyék
közötti felosztása
4. §
(1) Az 1. § b) pontjának bb) alpontjában meghatározott
elõirányzat a területfejlesztés kedvezményezett térségeinek jegyzékérõl szóló 64/2004. (IV. 15.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 64/2004. (IV. 15.) Korm. rendelet]
foglalt, a területfejlesztés szempontjából leghátrányosabb
helyzetû kistérségek lakónépessége alapján kerül felosztásra.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelõen felosztott megyei területfejlesztési tanácsi kereteket a 4. számú melléklet tartalmazza.
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A terület- és régiófejlesztési célelõirányzat
felhasználásának részletes szabályairól szóló
90/2004. (IV. 25.) Korm. rendelet módosítása
5. §

A terület- és régiófejlesztési célelõirányzat felhasználásának részletes szabályairól szóló 90/2004. (IV. 25.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: TRFC-rendelet)
2. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés
lép, illetve a 2. § a következõ (4)–(8) bekezdéssel egészül
ki:
„(3) A decentralizált területfejlesztési programok,
valamint a decentralizált szakmai programok támogatására rendelkezésre álló tárgyévi összegbõl a pályázati rendszer mûködéséhez támogatás nyújtható legfeljebb a keret
4%-áig.
(4) A regionális fejlesztési tanácsok részére a Magyar
Köztársaság 2006. évi költségvetésérõl szóló 2005. évi
CLIII. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény)
1. számú mellékletének XVII. Területfejlesztés fejezet,
3. Terület- és régiófejlesztési célelõirányzat cím, 2. Decentralizált területfejlesztési programok alcím terhére támogatás nyújtható a költségvetési törvény 1. számú mellékletének IX. Helyi önkormányzatok támogatási fejezetben szereplõ „Települési hulladék közszolgáltatás fejlesztéseinek támogatása”, illetve a „Települési önkormányzati
szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatfelújításának
támogatása” központosított elõirányzatok felhasználása
érdekében mûködtetett pályázati rendszerek mûködéséhez. A támogatás mértéke legfeljebb a pályázati keretek
2%-a lehet.
(5) A megyei területfejlesztési tanácsok, illetve a fõvárosi önkormányzat részére a költségvetési törvény 1. számú mellékletének XVII. Területfejlesztés fejezet, 3. Terület- és régiófejlesztési célelõirányzat cím, 1. Központi fejlesztési feladatok alcím terhére támogatás nyújtható a költségvetési törvény 1. számú mellékletének IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben szereplõ, „A helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása” elõirányzat kötelezettségvállalással nem terhelt
kerete, valamint „A leghátrányosabb helyzetû kistérségek
felzárkóztatásának támogatása” elõirányzatok felhasználása érdekében mûködtetett pályázati rendszerek mûködéséhez. A támogatás mértéke legfeljebb a pályázati keretek
2%-a lehet, amely az alábbiak szerint kerül felosztásra a
megyei területfejlesztési tanácsok, illetve a fõvárosi önkormányzat között:
a) egységesen ötmillió forint támogatás minden megyei területfejlesztési tanács és a fõvárosi önkormányzat
részére;
b) a mûködési támogatásnak az a) pont szerinti összeggel csökkentett része az e bekezdésben meghatározott keretek arányában.
(6) A pályázati rendszer mûködtetésére fordítható keretrõl az éves szabad keret függvényében, az elkülönített ke-
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ret felhasználásakor a pályázati rendszerben közremûködõ
szervezetek bevonásáról, az elvégzendõ feladatokról, az
elismerhetõ költségekrõl, továbbá az elszámolás rendjérõl
megállapodást köt a (3) és a (4) bekezdés vonatkozásában
a regionális tanács, az (5) bekezdés vonatkozásában a megyei területfejlesztési tanács, illetve a fõvárosi önkormányzat az Országos Területfejlesztési Hivatallal
(a továbbiakban: OTH).
(7) A regionális tanács a pályázati rendszer mûködtetésére fordítható támogatásról, az elkülönített keret felhasználásakor elismerhetõ költségekrõl és az elszámolás rendjérõl, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényben (a továbbiakban: Áht.) foglaltak alapján megállapodást köthet a regionális fejlesztési ügynökséggel
(a továbbiakban: RFÜ), az érintett megyei területfejlesztési tanácsok munkaszervezeteivel, valamint e rendelet 21. §
(5) bekezdése alapján kiírt közös pályázat esetén a térségi
fejlesztési tanáccsal, illetve annak munkaszervezetével.
(8) A megyei területfejlesztési tanács, illetve a fõvárosi
önkormányzat a pályázati rendszer mûködtetésére fordítható támogatásról, az elkülönített keret felhasználásakor
elismerhetõ költségekrõl és az elszámolás rendjérõl az
Áht.-ban foglaltak alapján megállapodást köthet a megyei
területfejlesztési tanács munkaszervezetével, illetve a fõvárosi önkormányzat a hivatalával.”

6. §
A TRFC-rendelet 12. §-ának (7) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:
„(7) Turisztikai vonzerõvel bíró rendezvények,
valamint idegenforgalmi fejlesztések keretében megvalósuló marketing eszköz létrehozása esetén elszámolható
költségnek minõsülnek közvetlenül a rendezvénnyel,
valamint idegenforgalmi fejlesztések keretében megvalósuló marketing eszköz létrehozásával összefüggésben a
számviteli törvény rendelkezése alapján felmerülõ anyagjellegû és személyi jellegû ráfordítások.”

7. §
A TRFC-rendelet 18. §-a (5) bekezdésének második
mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:
„A támogatási döntésekrõl a regionális tanács a 2. §
(6) bekezdése szerinti külön megállapodásban rögzített
szempontok alapján szolgáltat adatokat.”

8. §
A TRFC-rendelet 20. §-ának (3) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:
„(3) A támogatásból megvalósuló beruházások, fejlesztések hatásait értékelõ jelentéseket, a folyamatban lévõk
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nyomon követését és pénzügyi ellenõrzését tartalmazó
elemzéseket a regionális tanács – együttmûködve a Kincstárral – az OTH által a 2. § (6) bekezdése szerinti megállapodásban meghatározott formában és tartalommal évente
elkészíti, és a tárgyévet követõ február 15-ig megküldi az
OTH részére.”
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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. §

9. §
A TRFC-rendelet 22. §-ának (1) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:
„(1) A regionális tanács a támogatásra vonatkozó pályázati felhívásokat és a pályázatokat elbíráló értékelõ rendszerét folyó év január 15-ig a regionális tanács elnökének
kezdeményezésére az OTH honlapján és legalább egy helyi napilapban köteles közzétenni. A pályázatokat folyó év
február 15-ig lehet benyújtani. Amennyiben folyó év február 15-ig nem érkezik be a regionális tanácshoz a részére
biztosított keret összegét elérõ pályázat, és a regionális tanács a 18. § (1) bekezdésében rögzített döntési határidõig
forráshiány miatt nem utasított el pályázatot, úgy a regionális tanács jogosult a pályázati felhívását ismételten megjelentetni. 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 döntést, figyelembe véve e rendelet 17. §-ának (2) bekezdésében 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 (a továbbiakban: R.)
3. §-a (1) bekezdésének utolsó mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:
„A pályázatokat folyó év február 15-ig lehet benyújtani.”
Záró rendelkezés
11. §
(1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
(2) A 64/2004. (IV. 15.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében szereplõ, a területfejlesztés szempontjából átmenetileg kedvezményezett kistérségek 2006. évben is átmenetileg kedvezményezettnek minõsülnek.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

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

I. Decentralizált területfejlesztési
programok
ebbõl:
új induló fejlesztésekre
ebbõl:
turisztikai célokra:
II. Decentralizált szakmai programok
1. Autópálya-építést segítõ közmunkaprogram
2. Nemzeti parkok közmunkaprogram
3. Köztisztviselõk és pedagógusok internet hozzáférésének támogatása
4. Háromszoros esélyteremtés a szociális
ellátórendszer fejlesztésével
5. Belterületi kiépítetlen közúthálózat fejlesztése

Dél-Alföld

DélDunántúl

ÉszakAlföld

ÉszakMagyarország

KözépDunántúl

KözépMagyarország

NyugatDunántúl

Összesen

1 388,7

1 104,0

2 363,8

1 708,6

598,3

728,7

507,9

8 400,0

496,0

394,3

844,2

610,2

213,7

260,3

181,4

3 000,0

49,6
142,2
0,0

39,4
206,7
60,0

84,4
249,6
90,0

61,0
179,1
30,0

21,4
132,9
0,0

26,0
219,0
0,0

18,1
145,5
0,0

300,0
1 275,0
180,0

21,0
19,2

9,0
21,9

28,5
27,9

30,0
26,4

6,0
19,2

6,0
33,3

4,5
26,1

105,0
174,0

2,4

5,1

12,3

14,1

0,0

0,0

2,1

36,0

13,8

11,4

15,9

10,2

9,3

21,3

8,1

90,0
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Programok és régiók

6. Kerékpárutak fejlesztése
7. Idegenforgalmi fejlesztések
8. Vásárhelyi Terv továbbfejlesztése

Dél-Alföld

DélDunántúl

25,8
60,0
0,0

9,3
90,0
0,0

ÉszakMagyarország

ÉszakAlföld

15,0
60,0
528,0
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KözépDunántúl

8,4
60,0
1 232,0

8,4
90,0
0,0

KözépMagyarország

8,4
150,0
0,0

NyugatDunántúl

14,7
90,0
0,0

Összesen

90,0
600,0
1 760,0

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

3. 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

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

Adatok millió Ft-ban

Adatok millió Ft-ban

Megye, régió

Budapest

Megye, régió

0,0

Budapest

275,1

Pest

333,9

Közép-Magyarország

609,0

Fejér

140,3

Pest

399,1

Közép-Magyarország

399,1

Fejér

183,4

Komárom-Esztergom

131,2

Komárom-Esztergom

Veszprém

265,0

Veszprém

170,1

Közép-Dunántúl

579,6

Közép-Dunántúl

396,9

Gyõr-Moson-Sopron

155,9

Gyõr-Moson-Sopron

155,5

Vas

121,1

Vas

131,0

Zala

140,6

Zala

161,1

Nyugat-Dunántúl

417,6

Nyugat-Dunántúl

447,6

Baranya

378,2

Baranya

222,4

Somogy

333,4

Somogy

199,3

Tolna

229,5

Tolna

127,4

Dél-Dunántúl

941,1

Dél-Dunántúl

549,1

Borsod-Abaúj-Zemplén

844,5

Borsod-Abaúj-Zemplén

387,8

Heves

272,6

Heves

142,9

Nógrád

337,0

Nógrád

116,9

Észak-Magyarország

647,6

Észak-Magyarország

1 454,1

86,5

Hajdú-Bihar

573,6

Hajdú-Bihar

238,1

Jász-Nagykun-Szolnok

481,7

Jász-Nagykun-Szolnok

192,1

Szabolcs-Szatmár-Bereg

728,6

Szabolcs-Szatmár-Bereg

340,3

Észak-Alföld

1 783,9

Észak-Alföld

770,5

Bács-Kiskun

555,4

Bács-Kiskun

258,9

Békés

430,7

Békés

182,3

Csongrád

286,6

Csongrád

160,0

Dél-Alföld

1 272,7

Dél-Alföld

601,2

Összesen

6 848,1

Összesen

4021,9
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4. számú melléklet
a 7/2006. (I. 13.) Korm. rendelethez
A leghátrányosabb helyzetû kistérségek
felzárkóztatásának támogatása elõirányzat megyék
közötti felosztása
Adatok millió Ft-ban
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A Kormány
8/2006. (I. 13.) Korm.
rendelete
a vasúti piacfelügyeleti bírság mértékére
és alkalmazására vonatkozó részletes szabályokról

Budapest

0,0

A vasúti közlekedésrõl szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 88. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következõket rendeli el:

Pest

0,0

1. §

Közép-Magyarország

0,0

Fejér

0,0

Komárom-Esztergom

0,0

Veszprém

0,0

Közép-Dunántúl

0,0

Gyõr-Moson-Sopron

0,0

Megye, régió

Vas

43,5

Zala

0,0

Nyugat-Dunántúl

43,5

Baranya

439,8

Somogy

433,5

Tolna

252,8

Dél-Dunántúl

1 126,1

Borsod-Abaúj-Zemplén

1 773,3

Heves

448,6

Nógrád

691,2

Észak-Magyarország

2 913,2

Hajdú-Bihar

1 288,1

Jász-Nagykun-Szolnok

484,7

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1 973,3

Észak-Alföld

3 746,6

Bács-Kiskun

214,9

Békés

685,7

Csongrád

269,9

Dél-Alföld

1 170,6

Összesen

9 000,0

(1) A Magyar Vasúti Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)
a piac felügyeletével kapcsolatos tevékenysége során a
Vtv. 76. §-ának (1) bekezdése alapján az ott meghatározott
kötelezettség megsértõjével szemben e rendeletben meghatározott mértékû piacfelügyeleti bírságot alkalmazhat.
(2) A bírság a Vtv. 76. § (1) bekezdésének a), c) és
d) pontjaiban meghatározott jogkövetkezmények alkalmazása mellett is kiszabható.
(3) A Hivatal a piacfelügyeleti bírság mértékét az arányosság és fokozatosság elvének figyelembevételével állapítja meg, különös tekintettel a következõkre:
a) a jogsértés súlya (a vasúti közlekedési piacra gyakorolt hatása, a jogsértéssel érintettek köre, száma);
b) a jogsértéssel okozott vagyoni hátrány, illetõleg érdeksérelem mértéke, illetve a jogsértéssel elért vagyoni
elõny mértéke;
c) a jogsértõ szervezet piaci helyzete, befolyása;
d) a jogsértõ állapot fennállásának idõtartama;
e) a magatartás felróhatósága;
f) korábbi jogsértõ magatartás;
g) a jogsértõ állapot megszüntetésére hozott intézkedéseket segítõ magatartás, illetõleg a jogsértõ állapot megszüntetésére tett, a Hivatal eljárását megelõzõ, attól független tevékenység;
h) a piacfelügyeleti bírságnak a jogsértést elkövetõ
vagy más szervezet további jogsértéstõl való visszatartására való alkalmassága.

2. §
(1) A piacfelügyeleti bírság összegének felsõ határa a
jogsértõ szervezet árbevételének legfeljebb 2%-a.
(2) Az (1) bekezdéstõl eltérõen a piacfelügyeleti bírság
összegének felsõ határa a jogsértõ szervezet árbevételének
legfeljebb 5%-a
a) mûködési hatósági engedélyhez kötött vasúti közlekedési tevékenységgel kapcsolatos jogsértés,
b) a vasúti pályahálózathoz való nyílt hozzáférésre vonatkozó szabályok (Vtv. XII. fejezet) megsértése,
valamint
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c) a számviteli elkülönítésre vonatkozó kötelezettségek, 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 közlekedési tevékenységet, akkor a jogsértés megállapításától
visszafelé számított idõszakot, de legfeljebb tizenkét hónapot kell a piacfelügyeleti bírság szempontjából figyelembe venni.
(5) Árbevételi adatok hiányában a piacfelügyeleti bírság összegének alsó határa százezer forint, felsõ határa
tízmillió forint.
(6) Amennyiben a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott jogsértést a reá irányadó rendelkezések megszegésével a Vasúti Pályakapacitás-elosztó Szervezet (a továbbiakban: 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 hiányában a tizenötmillió forintot, a VPSZ esetében a nyolcmillió
forintot.
(3) A piacfelügyeleti bírság a Hivatalnak a jogsértõ cselekményrõl való tudomásszerzésétõl számított hat hónapon belül, de legkésõbb a cselekmény elkövetésétõl – folyamatos cselekmény esetén annak befejezésétõl – számított 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 összege a Hivatalt illeti meg.
Záró rendelkezések
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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 továbbiakban: Ar.) 1. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) Külön-külön házassági anyakönyvet kell vezetni
abban a községben, városban, megyei jogú városban, fõvárosi kerületben, ahol több házasságkötõ terem is mûködik, 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 házasságkötés és a haláleset adatait, valamint az ezekben bekövetkezett változásokat elõre bekötött, harminc vagy háromszáz
számozott lapot tartalmazó hitelesített és egyedi azonosítóval ellátott anyakönyvekben vezeti.
(2) Az anyakönyv fedõtáblájának elsõ oldala tartalmazza 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 idõpontját is fel kell tüntetni.
(3) Azon településen, ahol egyidejûleg több házassági
anyakönyvet vezetnek, az egyes anyakönyvek fedõtáblájának elsõ oldalán az anyakönyvvezetõ megkülönböztetõ
betûjelzést (A, B, C stb.) is feltüntet a (2) bekezdésben foglaltakon kívül.”

4. §
3. §
E rendelet a kihirdetését követõ 45. napon lép hatályba.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

Az Ar. 4. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„4. § Az anyakönyvet le kell zárni:
a) Év közben
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– ha megtelt, az anyakönyv utolsó, nem számozott oldalán;
– ha új típusú anyakönyv kerül bevezetésre, az utolsó
alapbejegyzés után.
b) Minden év utolsó munkanapján, az utolsó alapbejegyzés után.”

4. §
Az Ar. 7. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„7. § (1) Az anyakönyvvezetõ az 1. § (1) bekezdésében
meghatározott feladatán túl:
a) közremûködik a házasságkötésnél;
b) intézi az anyakönyvi igazgatással összefüggõ ügyeket;
c) közremûködik – igény szerint – a családi események
társadalmi megünneplésében.
(2) Községben egy, városban, megyei jogú városban,
fõvárosban és a fõvárosi kerületben legalább két anyakönyvvezetõt kell megbízni az anyakönyvvezetõi feladatok ellátásával.
(3) Ha a településen az anyakönyvi igazgatási feladatok
az anyakönyvvezetõ akadályoztatása miatt nem láthatóak
el, a jegyzõ kérésére helyettesítésérõl a felügyeletet ellátó
megyei, fõvárosi közigazgatási hivatal (a továbbiakban:
közigazgatási hivatal) vezetõje a közigazgatási hivatal
illetékességi területéhez tartozó települési önkormányzatok polgármesteri hivatalainak anyakönyvvezetõi közül
gondoskodik. A helyettesítés lehet eseti vagy huzamos
(maximum 6 hónap, mely egy ízben három hónappal meghosszabbítható) idõtartamra szóló. Az anyakönyvi bejegyzést a helyettesítõ anyakönyvvezetõ e minõségének feltüntetésével írja alá.
(4) A helyettesítõ anyakönyvvezetõ kijelölésére vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a helyettesítést kérõ települési önkormányzat polgármesteri hivatalának megnevezését;
b) a helyettesítés idõtartamát;
c) a helyettesítõ anyakönyvvezetõ nevét, munkáltatójának megnevezését, szakvizsga bizonyítványának (igazgatásszervezõi diplomájának) számát, valamint azt a tényt,
hogy az anyakönyvvezetõ vállalja a helyettesítést;
d) a helyettesítõ anyakönyvvezetõ munkáltatójának
hozzájárulását.
(5) Településrész kiválása és új településsé alakulása
esetén – az új polgármesteri hivatal létrejöttéig, illetve az
új település anyakönyvvezetõjének megbízásáig – helyettesítõ anyakönyvvezetõt kell kijelölni, aki az új település
anyakönyvi eseményeit külön anyakönyvben vezeti. Az új
település anyakönyvvezetõjének megbízása után az érintett anyakönyveket az új település részére át kell adni.
(6) Helyettesítõ anyakönyvvezetõt lehet kijelölni a házasság megkötésére abban az esetben is, ha a házasságkötés helye szerinti település anyakönyvvezetõje az érintett
kisebbségi nyelvet nem beszéli.”
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5. §

Az Ar. 10. §-ának (1)–(3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az anyakönyvvezetõ hivatali felszerelése:
a) születési, házassági, halotti anyakönyv és anyakönyvi kivonat, nemzetiségi és nemzetközi anyakönyvi kivonat
kitöltetlen (biankó) nyomtatványok;
b) a nemzetiszínû vállszalag a Magyar Köztársaság címerével;
c) az anyakönyvvezetõ hivatalos körbélyegzõje;
d) a Magyar Köztársaság Helységnévtára és – lehetõség szerint – a korábbi helységnévtárak, az aktuális adatokat tartalmazó világatlasz, anyakönyvi kézikönyvek;
e) a magyar és nemzetiségi utónévjegyzékek;
f) az anyakönyv vezetésére a belügyminiszter által
rendszeresített, biztonsági tintával töltött íróeszköz;
g) az anyakönyvi ügyintézést támogató informatikai
rendszer (89. §) használatához szükséges, az 5. számú mellékletben felsorolt számítástechnikai eszközök és az anyakönyvvezetõi felhasználói kártya.
(2) Anyakönyvi bejegyzés teljesítésére és anyakönyvi
kivonat kiállítására csak a belügyminiszter által rendszeresített, központilag elõállított anyakönyv és anyakönyvi kivonat nyomtatvány használható.
(3) Az anyakönyveket, az anyakönyvi alapiratokat, a
névmutatókat, a rendszeresített íróeszközt, az anyakönyv
és anyakönyvi kivonat kitöltetlen (biankó) nyomtatványokat, az anyakönyvvezetõi felhasználói kártyát és az anyakönyvvezetõ hivatalos körbélyegzõjét munkaidõn kívül
tûzbiztos, jól zárható szekrényben vagy irattárolóban kell
elhelyezni.”

6. §
Az Ar. 25. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„25. § (1) Az anyakönyvvezetõ – a hazai anyakönyvezési eljárást kivéve – a bejegyzést a felettes szerv utasítására
teljesíti, ha a bejegyzés alapja:
a) nem magyar állampolgár által magyar hatóság elõtt
tett teljes hatályú vagy házasságkötést megelõzõ eljárás
keretében tett apai elismerõ nyilatkozat;
b) külföldi bíróság házassági ügyben hozott határozata,
továbbá, külföldi hatóság elõtt tett apai elismerõ nyilatkozat, vagy külföldi bíróság apaságot megállapító határozata;
c) egyéb külföldi okirat.
(2) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetekben az anyakönyvvezetõ a külföldi bírósági határozatot és
a házassági bejegyzésrõl kiállított anyakönyvi másolatot
felterjeszti az Igazságügyi Minisztériumhoz, amely az iratokat elbírálás után az illetékes közigazgatási hivatal vezetõjéhez továbbítja a bejegyzés elrendelése céljából.
(3) Az (1) bekezdés b) pontjában és a (2) bekezdésben
meghatározottak nem alkalmazhatók abban az esetben, ha
a házassági ügyben hozott külföldi határozat hazai elismerésére a házassági ügyekben és a szülõi felelõsséggel kap-
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csolatos eljárásokban irányadó joghatóságról, valamint az
ilyen ügyekben hozott határozatok elismerésérõl és végrehajtásáról szóló 2201/2003/EK rendelet irányadó.”
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menekültként elismert személy külföldön történõ házasságkötéséhez szükséges tanúsítvány iránti kérelmet személyesen kell elõterjeszteni.
(2) A tanúsítvány kiállításának ügyintézési ideje
30 nap.”

7. §
Az Ar. 28. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) Az anyakönyvi alapbejegyzések naptári évenként
egyes folyószámmal kezdõdnek. Amennyiben egy településen párhuzamosan több házassági anyakönyvet vezetnek, a folyószám mindegyik anyakönyvben egyessel kezdõdik.”

12. §
Az Ar. 48. §-ának (1) bekezdése a következõ rendelkezéssel egészül ki:
„Az anyakönyv „Megjegyzések” rovatában fel kell tüntetni az anya házassági nevét amennyiben a házasságról, a
családról és gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény
(a továbbiakban: Csjt.) 25. § (1) bekezdés d) pontja,
valamint a (3) bekezdés szerint viseli azt.”

8. §
Az Ar. 30. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(3) Az ország nevét – ha nemzetközi szerzõdés eltérõen nem rendelkezik – az anyakönyvi esemény idõpontjában érvényes módon kell bejegyezni.”
9. §
Az Ar. 38. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) Az anyakönyvvezetõ az Igazságügyi Minisztérium
nyilatkozatát kéri, ha a magyar állampolgár a házasságának felbontását vagy érvénytelenné nyilvánítását külföldi
bíróság határozatával igazolja, kivéve, ha a külföldi határozat hazai elismerésére a házassági ügyekben és a szülõi
felelõsséggel kapcsolatos eljárásokban irányadó joghatóságról, valamint az ilyen ügyekben hozott határozatok elismerésérõl és végrehajtásáról szóló 2201/2003/EK rendelet irányadó.”
10. §
Az Ar. 38. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(3) A nõtlen, hajadon családi állapotot a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásának hatálya
alá tartozó személyek esetében az abban tárolt adatokkal, a
nyilvántartás hatálya alá nem tartozó személyek pedig más
közokirattal igazolhatják.
11. §
Az Ar. a következõ alcímmel és 41/A. §-sal egészül ki:
„Tanúsítvány külföldön történõ házasságkötéshez
41/A. § (1) A magyar állampolgár, Magyarországon élõ
hontalan, valamint a magyar menekültügyi hatóságok által

13. §
Az Ar. 49. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés szerinti esetekben a születési anyakönyvbe a gyermek családi neve rovatba az anyakönyvvezetõ az anya születési családi nevét jegyzi be, kivéve, ha az
anya a Csjt. 25. § (1) bekezdés d) pontja, valamint a (3) bekezdése szerinti házassági nevet visel, ez esetben a gyermek családi neveként az anya házassági nevének családi
név részét kell bejegyezni. Az apa adataira vonatkozó rovatokat a bejegyzés lezárása elõtt ki kell húzni.”

14. §
Az Ar. 51. §-ának (1)–(4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az anyakönyvvezetõ az apai elismerõ nyilatkozatot
tevõ férfi figyelmét felhívja a nyilatkozat jogkövetkezményeire, és ennek megtörténtét jegyzõkönyvben rögzíti. Tájékoztatja a nyilatkozót, hogy az apai elismerõ és hozzájáruló nyilatkozatot a jegyzõkönyv aláírása után visszavonni
nem lehet.
(2) Ha nem a születést nyilvántartó anyakönyvvezetõ
elõtt teszik meg a teljes hatályú apai elismerõ nyilatkozatot, arról négy példányban kell jegyzõkönyvet felvenni. A
jegyzõkönyv mindegyik példánya eredeti aláírásokat és a
nyilatkozó személyi azonosítóját is tartalmazza, ha azzal
rendelkezik.
(3) A jegyzõkönyv elsõ példányát a születést nyilvántartó anyakönyvvezetõnek kell megküldeni, a második
példányt a jegyzõkönyvet felvevõ anyakönyvvezetõ õrzi,
a harmadik példány a nyilatkozatot tevõ apáé, a negyedik
példány pedig az anyáé.
(4) Ha az apaságot megállapító teljes hatályú elismerõ
nyilatkozatot a gyermek születése elõtt teszik, a fogamzás
és a szülés feltételezett idõpontját szakorvos által kiállított
bizonyítvánnyal kell igazolni. Ebben az esetben a nyilatkozat elsõ példánya az azt felvevõ anyakönyvvezetõé, a
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második példány az apáé, a harmadik és negyedik példányt pedig az anyakönyvvezetõ az anyának adja át azzal,
hogy az egyik példányt gyermeke születésének bejelentéséhez csatolja.”
15. §
Az Ar. a következõ 61/A. §-sal egészül ki:
„61/A. § (1) Az anyakönyvvezetõ a születési anyakönyv
„Utólagos bejegyzések” rovatába az érintett kérelmére – a
bemutatott, a külföldi állampolgárság igazolására alkalmas okirat alapján – jegyzi be az ismeretlen állampolgárságú gyermek ismertté vált állampolgárságát. Amennyiben a külföldi állampolgárságot igazoló okiratot külföldi
hatóság állította ki, a bejegyzésre a 25. § (1) bekezdésében
foglaltak az irányadóak.
(2) A magyar menekültügyi hatóság által menekültként
elismert szülõk gyermekének ismeretlen állampolgársága
esetén az anyakönyvvezetõ hivatalból megkeresi az Igazságügyi Minisztériumot annak közlése végett, hogy a
gyermek születésével – a vonatkozó külföldi jog alapján –
megszerezte-e valamelyik szülõje állampolgárságát. A
gyermek ismertté vált állampolgárságát az Igazságügyi
Minisztérium tájékoztatása alapján jegyzi be az anyakönyvbe.”
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a) a község, város, megyei jogú város, fõváros nevét, a
fõvárosi kerület számát, község, város, megyei jogú város
esetében a megye nevét is;
b) az okirat kiállításának helyét, idejét;
c) az anyakönyvvezetõ hivatalos körbélyegzõjének lenyomatát;
d) a kiállító anyakönyvvezetõ nevét és aláírását;
e) az anyakönyvi bejegyzés folyószámát és évszámát,
az anyakönyv megkülönböztetõ betûjelét.”

19. §

Az Ar. 78. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) Ha az örökbefogadó szülõket vér szerinti szülõként
anyakönyvezték, és az örökbefogadás megszûnt, az anyakönyvvezetõ a bejegyzést törli és a gyermek születését az
örökbefogadást megelõzõ állapot adataival újból anyakönyvezi.”

Az Ar. 84. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„84. § (1) Az anyakönyvvezetõ az anyakönyvi okiratot
az igény beérkezésétõl számított 8 napon belül kiállítja, és
az érdekeltnek elküldi. Anyakönyvi kivonatot és hatósági
bizonyítványt az ügyfél részére postai kézbesítéskor hivatalos iratként küldeményként kell kézbesíteni.
(2) Anyakönyvi kivonatot és hatósági bizonyítványt
külföldre továbbítani – amennyiben annak kiállítását illetékfizetési kötelezettség terheli – diplomáciai úton lehet.
(3) Anyakönyvi másolatot és értesítést kizárólag elektronikus úton vagy gépírással lehet kitölteni.
(4) Anyakönyvi kivonat – kivéve a hazai anyakönyvbõl
kiállított anyakönyvi kivonatokat – kizárólag az anyakönyvi ügyintézést támogató informatikai rendszer alkalmazásával, a belügyminiszter által rendszeresített, biztonsági patronnal ellátott nyomtató használatával, elektronikus úton tölthetõ ki.
(5) A külföldön felhasználásra kerülõ anyakönyvi kivonaton – ha nemzetközi szerzõdés eltérõen nem rendelkezik –, valamint az anyakönyvi értesítésen rövidítést alkalmazni nem lehet.
(6) A kitöltött anyakönyvi okiratokon javítani, helyesbíteni nem lehet, az üresen maradt rovatokat ki kell húzni.”

17. §

20. §

Az Ar. 81. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) A megkeresés tartalmazza mindazokat az adatokat,
amelyeket a hazai anyakönyvbe a fõvárosi fõjegyzõ bejegyez. A megkereséshez mellékelni kell a külföldi anyakönyvi okiratot, valamint a hazai anyakönyvezéshez szükséges egyéb okiratokat. Az idegen nyelvû okiratokat – ha
nemzetközi szerzõdés eltérõen nem rendelkezik – hiteles
magyar nyelvû fordítással ellátva kell benyújtani.”

Az Ar. 85. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„85. § (1) Az e rendelet 2. számú melléklete szerinti
adattartalmú anyakönyvi kivonaton csak a feltüntetett rovatokat kell kitölteni. Az anyakönyvbe 1953. január 1-je
elõtt bejegyzett címeket, rangokat, nemesi elõneveket, ragadványneveket és egyéb jelzéseket – a betûjel és a doktori cím jogszerû viselését kivéve – az anyakönyvi kivonat
nem tartalmazza. Az anyakönyvi kivonatban – ha nemzetközi szerzõdés eltérõen nem rendelkezik – a születés, a házasságkötés és a haláleset idejét (év, hónap, nap) betûkkel
is ki kell írni.
(2) Az anyakönyvi kivonat „Megjegyzések” rovatába a
külföldi és ismeretlen állampolgárságon, a hontalanságon,
valamint a magyar állampolgárság megszûnésének tényén
és idõpontján kívül az alábbi adatokat kell bejegyezni:
a) A születési anyakönyvi kivonatba:
aa) a bejegyzett személy halálát;

16. §

18. §
Az Ar. 83. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(4) Az anyakönyvi másolaton és értesítésen fel kell
tüntetni:
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ab) a 2002. december 15-e elõtt történt utónév módosítást a hatálybalépés megjelölésével;
ac) az örökbefogadás tényét;
ad) az örökbefogadott gyermek magyar állampolgárságát, amennyiben nem magyar állampolgárságú szülõk fogadták örökbe;
ae) a hontalan szülõk Magyarországon született gyermekének magyar állampolgárságát.
b) A házassági anyakönyvi kivonatba:
ba) a születendõ gyermekek családi nevét;
bb) a házasság megszûnését, érvénytelenné (korábban
semmissé) nyilvánítását;
bc) a házastársak házassági nevének módosítását a hatálybalépés megjelölésével;
bd) a volt feleség eltiltását a házassági név viselésétõl.
c) A halotti anyakönyvi kivonatba:
ca) a holtnak nyilvánítást;
cb) a halál tényének bírósági megállapítását.
(3) Ha a születési anyakönyvbe az apa adatait még nem
jegyezték be, a gyermek családi neveként az anyakönyvi
kivonatba az anya születési családi nevét kell feltüntetni.
Amennyiben az anya a Csjt. 25. § (1) bekezdés d) pontja,
valamint a (3) bekezdése szerinti házassági nevet visel, a
házassági nevének családi név részét kell a születési kivonaton feltüntetni a gyermek családi neveként.
(4) Az anyakönyvi kivonatban nem szabad feltüntetni
az anyakönyvbe 1947. június 1-je elõtt bejegyzett és késõbb meg nem erõsített apai elismerést, továbbá annak
alapján a gyermek családi neveként az elismerõ apa családi nevét.
(5) Az anyakönyvi kivonat rovatainak megnevezését,
valamint a nemre és a családi állapotra vonatkozó adatokat
angol és francia nyelven is szerepeltetni kell.
(6) A nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozó személyek részére kiállított anyakönyvi kivonatokon a rovatok
megnevezését, valamint nemre és a családi állapotra vonatkozó adatokat az adott kisebbség nyelvén is fel kell tüntetni.”
21. §
(1) Az Ar. 89. §-át megelõzõ alcím megjelölés helyébe a
következõ alcím megjelölés lép:
„Az anyakönyvek és az anyakönyvi kivonatok
nyilvántartása, az okirat kiállító és szolgáltató
informatikai rendszer”
(2) Az Ar. 89. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„89. § (1) Az anyakönyvvezetõk anyakönyvvel és anyakönyvi kivonat nyomtatvánnyal történõ ellátásának kezdeményezése, az anyakönyvek és anyakönyvi kivonatok felhasználásának nyilvántartása elektronikus úton, az anyakönyvi szolgáltató rendszer (a továbbiakban: ASZA rendszer) alkalmazásával történik. Az anyakönyv és anyakönyvi kivonat ellátás rendjét a 6. számú melléklet tartalmazza.
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(2) Az anyakönyvek és anyakönyvi kivonatok nyilvántartása tartalmazza az anyakönyv hitelesítésének (megnyitásának) és lezárásának tényét, idõpontját, az újrakötés,
valamint a megsemmisülés és pótlás tényét és idõpontját,
továbbá a (4) bekezdés szerinti területi tagozódást érintõ
településszervezési változás adatait.
(3) Az anyakönyvvezetõ, a jegyzõ, illetve a felettes
szerv gondoskodik a (4) bekezdésben meghatározottak
ASZA rendszeren történõ átvezetésérõl.
(4) A területi tagozódást érintõ területszervezési változást: a település átcsatolását másik megyéhez, a megye területének, elnevezésének, székhelyének megállapítását, az
új község alakítását, a településegyesítés megszüntetését,
a településegyesítést, a fõváros kerületi tagozódásának
megváltozását, a fõvárosi kerületnek a fõvárosból való kiválását és önálló önkormányzattá nyilvánítását, valamint a
települési önkormányzatnak a fõvároshoz történõ csatlakozását, továbbá a településnév változást és ezek idõpontját a Belügyminisztérium Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatala (a továbbiakban: Központi
Hivatal) vezeti át az ASZA rendszer szervnyilvántartásán.
(5) A területi tagozódást nem érintõ közigazgatás-szervezési (körjegyzõség alakítása, megszûnése, körjegyzõséghez való csatlakozás, illetve kiválás) változás és ezek
idõpontjainak az ASZA rendszerben történõ átvezetésérõl
– a változással érintett jegyzõknek legkésõbb a változás
hatálybalépését megelõzõ 30 nappal tett értesítése alapján – a közigazgatási hivatal vezetõje gondoskodik.”

22. §
Az Ar. a következõ 89/A. §-sal egészül ki:
„89/A. § (1) Az ASZA rendszerben az ügyiratok nyilvántartása településenként, azon belül anyakönyvtípusonként, azon belül okiratfajtánként történik.
(2) Az ASZA rendszer használatához szükséges hozzáférési jogosultság kezelésének szabályait a 7. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az At. 2. § (1) bekezdésében meghatározott anyakönyvvezetõ részére a megbízással egyidejûleg gondoskodni kell az ASZA rendszerbeli jogosultság biztosításáról.
(4) Helyettesítõ anyakönyvvezetõ kijelölése esetén az
illetékes közigazgatási hivatal vezetõje gondoskodik a helyettesítõ anyakönyvvezetõnek az ASZA rendszer használatához szükséges hozzáférési jogosultság, valamint a 7. §
(4) bekezdése esetén az anyakönyvek és egyéb anyakönyvi okiratok biztosításáról.
(5) Az ASZA rendszer mûködtetéséhez szükséges,
5. számú melléklet szerinti számítástechnikai eszközöket a
belügyminiszter bocsátja a települési önkormányzatok és a
közigazgatási hivatalok rendelkezésére.
(6) Az ASZA rendszert a Központi Hivatal mûködteti.”
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23. §

Az Ar. 98. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„98. § (1) Az anyakönyvi irattárban elhelyezett – az
anyakönyvi bejegyzések alapjául szolgáló – anyakönyvi
alapiratok nem selejtezhetõek, õrzésükrõl az anyakönyvvezetõ gondoskodik.
(2) Az anyakönyvi okiratok kiállítása iránti kérelmek
megõrzési ideje öt év.”

24. §
Az Ar. a következõ alcímmel és 102/A. §-sal egészül ki:
„Nemzetközi jogsegély
102/A. § Az anyakönyvvezetõ a nemzetközi jogsegélyre, valamint az egyéb külföldrõl érkezõ megkeresésre
– amennyiben az személyes adatok közlésére irányul – a
felettes szerv útján válaszol.”

25. §
Az Ar. 104. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az anyakönyvezésnél és az anyakönyvi okiratok
kiállításánál a 3. számú melléklet szerinti rövidítéseket
kell használni. Az anyakönyvi záradékok és bejegyzések
mintáját a rendelet 4. számú mellékletében foglaltak szerint kell alkalmazni. A nemzetközi szerzõdés alapján kiállított anyakönyvi kivonatokon a 3/A. számú melléklet szerinti rövidítéseket kell feltüntetni.”

26. §
Az Ar. 2. számú melléklete helyébe a következõ rendelkezés lép:
„A születési, a házassági és a halotti anyakönyvi kivonat
A születési, a házassági és a halotti anyakönyvi kivonatok tartalmazzák:
– az okirat egyedi azonosítóját;
– az anyakönyvi bejegyzés számát (folyószám/év/megkülönböztetõ betûjel);
– a Magyar Köztársaság megjelölést;
– a Magyar Köztársaság címerét;
– az anyakönyvi kivonat típusának megjelölését (születési, házassági, halotti);
– az azt kiállító község, város, megyei jogú város, fõváros nevét, fõvárosi kerület számát, község, város, megyei
jogú város esetében a megye nevét is;
– a kivonat kiállításának helyét és idejét (nemzetközi
szerzõdés alapján kiállított többnyelvû anyakönyvi kivonatok esetén csak a kiállítás idejét);
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– az anyakönyvvezetõ hivatalos körbélyegzõjének lenyomatát;
– a kiállító anyakönyvvezetõ nevét és aláírását.
1. Születési anyakönyvi kivonat
A gyermek:
– születési családi neve
– utóneve
– neme
– születési helye
– születési ideje (év, hó, nap)
– apjának születési családi és utóneve
– anyjának születési családi és utóneve
– származási helye (kivéve a nemzetközi szerzõdés
alapján kiállított többnyelvû anyakönyvi kivonatot)
Megjegyzések
2. Házassági anyakönyvi kivonat
A házasságkötés:
– helye
– ideje (év, hó, nap)
A férj és a feleség:
– születési családi és utóneve
– házassági neve
– születési helye
– születési ideje (év, hó, nap)
Megjegyzések
Nemzetközi szerzõdés alapján kiállított többnyelvû házassági anyakönyvi kivonat a férj és a feleség házasságkötés elõtt viselt nevét is tartalmazza.
3. Halotti anyakönyvi kivonat
Az elhalt:
– házassági neve
– születési családi és utóneve
– neme
– családi állapota
– születési helye
– születési ideje (év, hó, nap) vagy életkora
– halálesetének helye
– halálesetének ideje (év, hó, nap)
– apjának születési családi és utóneve
– anyjának születési családi és utóneve
– házastársának születési családi és utóneve (nemzetközi szerzõdés alapján kiállított többnyelvû anyakönyvi
kivonat esetén az utolsó házastárs családi és utóneve)
Megjegyzések”

27. §
Az Ar. 4. számú mellékletének 3. pontja az alábbi
d) ponttal egészül ki:
„d) Ezt az anyakönyvet helytelen hitelesítés
miatt ...... azaz .............. számozott lappal újra hitelesítem.”

260

MAGYAR KÖZLÖNY
28. §

Az Ar. 4. számú mellékletének 4. pontja az alábbi
e) ponttal egészül ki:
„e) A/Az ..... évi születési (házassági, halotti) anyakönyv elsõ részét – új típusú anyakönyv bevezetése
miatt – ........, azaz ....................... alapbejegyzéssel lezárom.”

29. §
Az Ar. 4. számú mellékletének 12. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„12. A közös gyermekek családi nevére vonatkozó
megállapodás bejegyzése:
I. A házassági anyakönyv
a) ,,Megjegyzések” vagy az „Utólagos bejegyzések”
rovatába (attól függõen, hogy a házasságkötésnél vagy késõbb történt a megállapodás): „A gyermekek születési családi neve: Mátyus”
b) ,,Utólagos bejegyzések” rovatába: „A gyermekek
születési családi neve a szülõk újabb megállapodása szerint: Kovács. 2002. december 30. Salamon Anna aktõ.”
c) ,,Utólagos bejegyzések” rovatába: „A gyermekek
születési családi neve a szülõk házassági névviselésének
módosítása következtében: Mátyus-Kovács. 2004. szeptember 30. Salamon Anna aktõ.” (Az apa és/vagy az anya
házassági névviselési formája megváltozott.)
d) ,,Utólagos bejegyzések” rovatába: „A gyermekek
születési családi neve az apa és/vagy az anya BM névváltoztatása következtében: Varga-Kovács. 2004. szeptember 30. Salamon Anna aktõ.”
II. A házassági anyakönyvi kivonat megjegyzések rovatába:
a) A gyermekek születési családi neve: Mátyus.
b) A gyermekek születési családi neve: Kovács.
c) A gyermekek születési családi neve: MátyusKovács.
d) A gyermekek születési családi neve: VargaKovács.”

30. §
Az Ar. 4. számú mellékletének 16. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
»16. A névváltoztatás
I. A születési anyakönyvben:
a) Születési családi név:
„A gyermek (az apa és a gyermek) születési családi
neve: Kiss (N-433-1552/2002. BM. sz.) 2002. december 20. Salamon Anna aktõ.”
b) Születési családi és utónév:
„A gyermek születési családi neve: Tóth, születési utóneve: Mihály (N-433-1551/2002. BM. sz.) 2002. december 20. Salamon Anna aktõ.”
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„Az anya születési családi neve: Szabó, születési utóneve: Csilla (N-433-1662/2002. BM. sz.) 2002. december 20. Salamon Anna aktõ.”
c) Születési utónév:
„A
gyermek
születési
utóneve:
Lajos
(N-433-1225/2002. BM. sz.) 2002. december 11. Salamon
Anna aktõ.”
(A születési anyakönyvi kivonat születési név rovatába a
megváltozott születési családi és utónevet kell bejegyezni.)
II. A házassági anyakönyvben:
a) Születési családi név:
„A férj születési családi neve: Nagy, házassági neve:
Nagy Béla. (N-433-2212/2003. BM. sz.) 2003. december 1. Salamon Anna aktõ.” (A házasságban a feleség születési nevét viseli.)
b) Születési családi és utónév:
„A férj születési családi és utóneve, házassági neve:
Kelemen Károly, a feleség házassági neve: Kelemen
Károlyné (N-433-1222/2003. BM. sz.) 2003. december 1.
Salamon Anna aktõ.”
c) Születési utónév:
„A férj születési utóneve: Iván, házassági neve: Balogh
Iván. A feleség házassági neve: Balogh Ivánné Kucsera
Vilma (N-433-303/2002. BM. sz.) 2003. december 1. Salamon Anna aktõ.”
d) Születési családi név (külföldi állampolgárságú férj
esetén):
„A férj születési családi neve 2005. május 6-tól Smidt.
(Fõvárosi Közigazgatási Hivatal 04-1660/3/2005.)
2005. december 20. Salamon Anna aktõ.”
[A házassági anyakönyvi kivonat születési (és házassági) név rovatába a megváltozott születési (és házassági)
családi és utónevet kell bejegyezni.]«

31. §
Az Ar. 4. számú mellékletének 17./I. pontja az alábbiakkal egészül ki:
»d) „A férj házassági neve 2004. július 1-jétõl KissKovács József. 2004. július 1. Szabó Mária aktõ.”
e) ,,A házasságot a Pécsi Vár. Bír. 2004. május 25-én
jogerõre emelkedett 4.P.11223/2004. sz. ítéletével felbontotta. A volt férj házassági neve 2004. december 30-tól:
Kovács József. 2004. december 30. Szabó Mária aktõ.”«

32. §
Az Ar. 4. számú mellékletének 17./II. pontja az alábbiakkal egészül ki:
»d) „A férj házassági neve 2004. július 1-jétõl KissKovács József.”
e) ,,A házasságot a Pécsi Vár. Bír. 2004. május 25-én
jogerõre emelkedett 4.P.11223/2004. sz. ítéletével felbontotta. A volt férj házassági neve 2004. december 30-tól:
Kovács József.”«
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33. §
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»d) „A képzelt apa adatait az apaság megállapítása miatt
(........... Bíróság P.321/2002. sz.) törlöm. A születést
555/2002. fsz.a. újból anyakönyveztem. A gyermek születési családi neve: Kelemen. 2002. december 30. Salamon
Anna aktõ.”
„A képzelt apa adatait és a gyermek születési családi
nevét az anya utólagos házasságkötése miatt
(....................... aktõ. 65/2002. fsz.) törlöm. A születést
951/2002. fsz.a. újból anyakönyveztem. A gyermek születési családi neve: Papp. 2002. december 30. Salamon Anna
aktõ.”
„A képzelt szülõk adatait és a gyermek születési családi
nevét a vér szerinti szülõk megállapítása miatt
(............... Bíróság P.852/2002. sz.) törlöm. A születést
33/2002. fsz.a. újból anyakönyveztem. A gyermek születési családi neve: Tóth. 2002. december 30. Salamon Anna
aktõ.”
„A képzelt apa adatait és a gyermek születési családi nevét teljes hatályú apai elismerés miatt (székesfehérvári
aktõ. 23-65/2001. sz.) törlöm. A születést 385/2002. fsz.a.
újból anyakönyveztem. A gyermek születési családi neve:
Varga. 2002. december 2. Salamon Anna aktõ.”
„Az apa, az anya adatait, a gyermek születési családi és
utónevét az
örökbefogadás megszûnése
miatt
(.................. gyámhiv. 111/2002. sz.) törlöm. A születést
888/2002. fsz.a. újból anyakönyveztem. A gyermek születési családi és utóneve: Molnár János. 2002. december 30.
Salamon Anna aktõ.”«

Az Ar. 4. számú mellékletének 19. a), b) és c) pontja az
alábbiakkal egészül ki:
»19. a)
A „Megjegyzés” rovatba:
„Az anya román állampolgár, a gyermek állampolgársága ismeretlen.” (A gyermek születését apa adatai nélkül
anyakönyvezték.)
Az „Utólagos bejegyzés” rovatba:
„Kijavítás: Az apa/anya külföldi állampolgárságára vonatkozó bejegyzést törlöm. (BM 106-Á-10525/2004.)
2005. január 17. Petri Zsolt aktõ.” (A külföldi állampolgárként anyakönyvezett szülõrõl késõbb kiderül, hogy a
gyermek születésekor magyar állampolgársággal is rendelkezett.)
„A gyermek ismeretlen/külföldi állampolgárságára vonatkozó bejegyzést törlöm. 2005. május 30. Petri Zsolt
aktõ.” (Külföldi állampolgárságú anyától született gyermekre utólag teljes hatályú apai elismerõ nyilatkozatot tett
magyar állampolgárságú férfi, illetve apaságát bíróság állapította meg.)
19. b)
A „Megjegyzés” rovatba:
„A férj tajvani lakos.” (Tajvani állampolgárság nem jegyezhetõ be.)
Az „Utólagos bejegyzés” rovatba:
„Kijavítás: A férj/feleség külföldi állampolgárságára
vonatkozó bejegyzést törlöm. (BM 106-Á-10525/2004.)
2005. január 17. Petri Zsolt aktõ.” (A külföldi állampolgárként anyakönyvezett félrõl késõbb kiderül, hogy a házasságkötéskor magyar állampolgársággal is rendelkezett.)
19. c)
Az „Utólagos bejegyzés” rovatba:
„Kijavítás: Az elhalt külföldi/ismeretlen állampolgárságára
vonatkozó
bejegyzést
törlöm.
(BM
106-Á-10525/2004.) 2005. január 17. Petri Zsolt aktõ.”
(A külföldi/ismeretlen állampolgárként anyakönyvezett
elhaltról késõbb kiderül, hogy a haláleset idõpontjában
magyar állampolgársággal (is) rendelkezett, vagy igazolták az ismeretlen állampolgárságú elhalt külföldi állampolgárságát.)
„Kijavítás: Az elhalt ismeretlen állampolgárságára vonatkozó bejegyzést törlöm, az elhalt ciprusi állampolgár
volt. (Pest Megyei Közigazgatási Hivatal 31-907/2005.)
2005. május 30. Petri Zsolt aktõ.” (Az ismeretlen állampolgárságúként anyakönyvezett elhalt külföldi állampolgárságát késõbb igazolták. Az elrendelõ közigazgatási hivatal megnevezését, ügyszámát, a bejegyzés dátumát és a
bejegyzést teljesítõ anyakönyvvezetõ nevét a kivonat
Megjegyzések rovatában nem lehet feltüntetni.)«

Az Ar. 4. számú melléklete az alábbi 33–35. pontokkal
egészül ki:
»33. A magyar állampolgárság megszerzésével egyidejûleg történt névmódosítás bejegyzése a születési és házassági anyakönyv „Utólagos bejegyzések” rovatába:
a) ,,A gyermek és az apa születési családi neve: Kis
(106-Á-4222/2004. BM. sz.) 2004. november 12. Salamon
Anna aktõ.”
b) ,,A férj/feleség születési családi neve: Szabó
(106-Á-2241/2004. BM. sz.) 2004. november 22. Salamon
Anna aktõ.”
(Az anyakönyvi kivonatba a megváltozott születési nevet kell bejegyezni.)
34. Az anyakönyvi bejegyzés idõpontjának feltüntetése
a házassági anyakönyv „Megjegyzések” rovatába,
amennyiben a házasságkötés anyakönyvezésére a házasságkötést követõen kerül sor:
„A bejegyzés ideje: 2005. május 30.”
35. A gyermek neme és ezzel összefüggésben utóneve
megváltozásának feljegyzése a születési anyakönyv „Utólagos bejegyzések” rovatába:
„Kijavítás: a gyermek neme fiú, utóneve Áron.
2005. május 30. Kiss Mária aktõ.”«

34. §

36. §

Az Ar. 4. számú mellékletének 23. d) pontja az alábbiak
szerint módosul:

Az Ar. az e rendelet 1–4. mellékletével megállapított
3/A., valamint 5–7. számú mellékletekkel egészül ki.

35. §
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37. §

(1) E rendelet a (2) bekezdésben foglaltak kivételével a
kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.
(2) E rendelet 2. §-ának (1) bekezdése, 5. §-a, 19. §-ának
(4) bekezdése, 20. § (4)–(5) bekezdése, 21. §-a, 22. §-a,
36. §-a 2006. március 1-jén lép hatályba.
(3) 2006. február 28-án a használatban lévõ anyakönyveket le kell zárni és helyettük az új típusú anyakönyveket
egyidejûleg – nyilvántartásba vételük után – meg kell
nyitni.
(4) A 2006. március 1-je elõtt vezetett anyakönyvi kivonat tõszelvényeket a tömbben szereplõ utolsó kivonat-nyomtatvány felhasználásától számított 5 évig kell
megõrizni.
(5) A 2006. március 1-je elõtt forgalomban volt, felhasználásra nem került anyakönyvi kivonat nyomtatványokat, hitelesítetlen, fel nem használt anyakönyveket a
Központi Hivatal részére átadás-átvételi jegyzõkönyvet
mellékelve – legkésõbb e rendelet hatálybalépését követõ
90 napon belül – el kell juttatni.
Juhász Gábor s. k.,
belügyminisztériumi politikai államtitkár

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
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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
Településenként minimálisan 1 darab személyi számítógép konfiguráció:
– Alapgép
– Billentyûzet
– Egér
– Monitor
– Biztonsági nyomtató
= Biztonsági festékpatron
– Smart kártya olvasó
– Modem
– Kapcsolónélküli 5 pontos elosztó
– Szoftverek
= Operációs rendszer
= Anyakönyvi Szolgáltató Rendszer alkalmazás
= Irodai szoftver csomag
= Tûzfal szoftver
= Vírus védelmi szoftver
= Hálózati kommunikációs szoftver”

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
Anyakönyvek:
a) Születési anyakönyv
b) Házassági anyakönyv
c) Halotti anyakönyv
Anyakönyvi kivonatok:
a) Születési anyakönyvi kivonat
b) Házassági anyakönyvi kivonat
c) Halotti anyakönyvi kivonat
d) Nemzetiségi születési anyakönyvi kivonat
e) Nemzetiségi házassági anyakönyvi kivonat
f) Nemzetiségi halotti anyakönyvi kivonat
g) Nemzetközi születési anyakönyvi kivonat
h) Nemzetközi házassági anyakönyvi kivonat
i) Nemzetközi halotti anyakönyvi kivonat
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Az anyakönyvi nyomtatványok igénylése
Évi egyszeri rendes okmányigénylés
Az anyakönyvi biankó okmányokat az anyakönyvvezetõ igényli az ASZA rendszeren keresztül az éves várható
felhasználást figyelembe véve.

Bevételezés
A megrendelt anyakönyvi biankó okmányok szállításáról az azokat kiállító nyomda gondoskodik. A nyomdától
kiadási jegyzõkönyvvel érkezõ küldeményt, iktatókönyvben történõ érkeztetés után a küldeményhez mellékelt kísérõjegyzék, valamint az ASZA rendszer okmány-nyilvántartása alapján ellenõrizni kell
a) típus (anyakönyvek és anyakönyvi kivonatok gyártási hibáinak legalább szúrópróba szerinti ellenõrzése),
b) tartomány (elsõ és utolsó okmány azonosítójának ellenõrzése),
c) darabszám (csomag leszámlálása)
szerint.
Az ellenõrzés alapján feltárt eltérésekrõl (hiány vagy
többlet) jegyzõkönyvet kell készíteni három példányban.
A jegyzõkönyv egy példánya a nyomdáé, egy a Központi
Hivatalé, egy példányt pedig irattározni kell. Az eltérések
rendezésére a nyomda intézkedik.

Hibás, selejtes okmányok kezelése
Biankó okmányok érvénytelenítése
A nyomdai hibás/gyártási hibás biankó okmányokat áthúzással, pecsételéssel vagy – az anyakönyveket kivéve –
átlyukasztással érvényteleníteni kell. Az érvénytelenített
okmányokról jegyzõkönyvet kell kiállítani. A jegyzõkönyvet és a típusonként, illetve nyomdai hibás/gyártási
hibás bontásban szétválogatott okmányokat a nyomda részére tételes kísérõjegyzékkel ellátva, az ASZA rendszeren történõ átvezetést követõen az Állami Futárszolgálat
útján kell továbbítani.
A nyomdai hibás/gyártási hibás biankó okmányokról
kiállított jegyzõkönyvnek tartalmaznia kell:
a) a polgármesteri hivatal megnevezését és címét,
b) az anyakönyvvezetõ nevét,
c) az okmányok típusát és azonosítóját,
d) az érvénytelenítés pontos idõpontját.
A polgármesteri hivatalnál selejtezendõ okmányok
kezelése
A bejegyzést tartalmazó anyakönyvek nem selejtezhetõk. Amennyiben a hitelesítést és az elsõ bejegyzést követõen az anyakönyvvezetõ az anyakönyvben nyomdai/gyártási hibát észlel, a hibás oldalt/oldalakat áthúzással, pecsételéssel érvényteleníti és a bejegyzéseket a hibát-
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lan oldalon folytatja tovább. Ha az anyakönyvnek már
nincs hibátlan oldala, az anyakönyvezetõ azt lezárja.
A polgármesteri hivatalban selejtezhetõ okmányok (hibás adattal kitöltött, továbbá a megszemélyesítés során
megsérült anyakönyvi kivonatok) selejtezését a jegyzõ engedélyével lehet megkezdeni. A selejtezés végrehajtásához bizottságot kell felállítani. A megsemmisítés megtörténtérõl jegyzõkönyvet kell felvenni, amelyet az irattárban
kell elhelyezni. Selejtezést legalább évente egyszer kell
végezni.

Az anyakönyvi okmányok tárolása
Az okmányokat biztonságos körülmények között, típusonként elkülönítve, tûzvédelmi szempontokból is megfelelõ helyen kell tárolni.

A biztonsági tintával töltött íróeszközök igénylése
A biztonsági tintával töltött íróeszközt az ASZA rendszeren keresztül lehet megrendelni. A rendelést az évi egyszeri rendes okmányigényléssel együtt kell továbbítani.”

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 rendelet 89. §-ában meghatározott ASZA rendszer
használatához szükséges hozzáférési jogosultság igénylésének szabályai a következõk:
1. Hozzáférési jogosultság az illetékes anyakönyvvezetõ, a megyei, fõvárosi közigazgatási hivatal (a továbbiakban: közigazgatási hivatal) és a Központi Hivatal hozzáférésre jogosult köztisztviselõje (a továbbiakban együtt:
jogosult vagy felhasználó) részére biztosítható.
2. A hozzáférési jogosultság érvényességi ideje 5 év.
3. A hozzáférési jogosultság biztosítását, módosítását,
illetve visszavonását írásban, az erre kialakított „ASZA
Jogosultság bejelentõlap” – útmutató szerinti – kitöltésével a rendelet 3. §-ának (1) bekezdésében szereplõ jegyzõ,
a közigazgatási hivatal vezetõje, a Központi Hivatal vezetõje által feljogosított köztisztviselõje (a továbbiakban
együtt: bejelentõ) kéri meg a Központi Hivatal vezetõjétõl.
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3.1. Az igénylõ a jogosultság bejelentõlapon feltünteti:
a) a bejelentõ szerv nevét és szervkódját;
b) a jogosult nevét;
c) a jogosult felhasználói azonosítóját;
d) a jogosultság bejelentés okát;
e) a jogosult számára bejelentett hozzáférési jogosultságot;
f) a munkáltató jóváhagyó nyilatkozatát és aláírását.
3.2. Az anyakönyvvezetõ részére igényelhetõ jogosultságok:
a) Anyakönyvi általános: az anyakönyvezéssel kapcsolatos általános tevékenységek (pl. okirat-kiállítás és az
ezzel összefüggõ technikai mûveletek).
b) Anyakönyv nyilvántartás: az anyakönyvvel kapcsolatos nyilvántartást, állapotváltozást elõidézõ tevékenységek (pl. anyakönyv hitelesítés, újrakötés).
c) Okmányigénylés: a Központi Hivatal által üzemeltetett logisztikai rendszeren keresztüli biankó okmányrendelés.
3.3. A jegyzõ részére igényelhetõ jogosultságok:
a) Anyakönyv nyilvántartás: az anyakönyvvel kapcsolatos nyilvántartást, állapotváltozást elõidézõ tevékenységek (pl. anyakönyv hitelesítés, újrakötés).
b) Okmányigénylés: a Központi Hivatal által üzemeltetett logisztikai rendszeren keresztüli biankó okmányrendelés.
3.4. A közigazgatási hivatal hozzáférésre jogosult köztisztviselõje részére bejelenthetõ jogosultságok:
a) Tanúsítvány kiállítása: külföldön történõ házasságkötéshez tanúsítvány kiállítása.
b) Kártyaigénylés/karbantartás:
anyakönyvvezetõk
kártyaigénylési, karbantartási tevékenysége (kártya felvétel, csere, kiadás stb.).
c) Felügyelet/irányítás: anyakönyvezéssel kapcsolatos
felügyeleti, irányítási tevékenységek.
d) Anyakönyv nyilvántartás: az anyakönyvvel kapcsolatos nyilvántartást, állapotváltozást elõidézõ tevékenységek (pl. anyakönyv hitelesítés, anyakönyv megnyitása).
e) Okmányigénylés: a Központi Hivatal által üzemeltetett logisztikai rendszeren keresztüli biankó okmányrendelés.
f) HelpDesk (igazgatási): igazgatási HelpDesk nyújtása a fórumalkalmazáson keresztül.
g) HelpDesk (alkalmazási): alkalmazási HelpDesk
nyújtása a fórumalkalmazáson keresztül.
h) HelpDesk (technikai): technikai HelpDesk nyújtása
a fórumalkalmazáson keresztül.
i) Rendszeradminisztrátor: a közigazgatási hivatal illetékességi területén a jogosultságokkal és kártyaigényléssel
kapcsolatos adatbeviteli tevékenység ellátása.
3.5. A Központi Hivatal hozzáférésre jogosult köztisztviselõje részére bejelenthetõ jogosultságok:
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a) Kártyaigénylés/karbantartás: Központi Hivatalban
dolgozók kártyaigénylési, karbantartási tevékenysége
(kártya felvétel, csere, kiadás stb.).
b) Felügyelet/irányítás: anyakönyvezéssel kapcsolatos,
felügyeleti irányítási tevékenységek.
c) Anyakönyv nyilvántartás: az anyakönyvvel – a fizikai anyakönyvvel – kapcsolatos nyilvántartást, állapotváltozást elõidézõ tevékenységek (pl. hitelesítés, megnyitás,
lezárás).
d) HelpDesk (igazgatási): igazgatási HelpDesk nyújtása a fórumalkalmazáson keresztül.
e) HelpDesk (alkalmazási): alkalmazási HelpDesk
nyújtása a fórumalkalmazáson keresztül.
f) HelpDesk (technikai): technikai HelpDesk nyújtása a
fórumalkalmazáson keresztül.
g) Rendszeradminisztrátor: a Központi Hivatal illetékességébe tartozóan (közigazgatási hivatali rendszeradminisztrátor, Központi Hivatal köztisztviselõi) a jogosultságokkal és kártyaigényléssel kapcsolatos adatbeviteli tevékenység ellátása.
h) Specimen okmánykezelés: a Központi Hivatal által
üzemeltetett logisztikai rendszeren keresztüli biankó specimen okmányrendelés.
3.6. A 3.4. a) pontban meghatározott tanúsítvány funkció a rendelet hatálybalépésekor még nem elérhetõ, késõbb
kerül bevezetésre.
4. Elsõ alkalommal történõ jogosultság bejelentés esetén a felhasználó részére authentikációs (a továbbiakban:
felhasználói) kártyát is igényelni kell.
4.1. Az „ASZA Authentikációs kártya igénylõ/bejelentõlap” (a továbbiakban: felhasználói kártya igénylõlap) a
következõ adatokat tartalmazza:
a) az igénylõ szerv nevét és szervkódját,
b) az igénylés dátumát,
c) a kártyaigénylés okát,
d) a felhasználónak az At. 41/D. § (1) bekezdés a) pontjában szereplõ személyazonosító adatait,
e) a felhasználó aláírását,
f) a munkáltató jóváhagyó nyilatkozatát és aláírását.
5. Az anyakönyvvezetõ jogosultság és felhasználói
kártya bejelentõ lapját (a továbbiakban: ASZA bejelentõ
lapok) a jegyzõ – a kitöltést követõen – haladéktalanul továbbítja a közigazgatási hivatalba.
5.1. A közigazgatási hivatal képzi a felhasználó azonosítóját és legyártatja a felhasználói kártyát a Központi
Hivatallal.
5.2. A Központi Hivatal a – központilag elõállított – felhasználói kártyát a közigazgatási hivatal számára juttatja el.
5.3. A felhasználói kártyát az anyakönyvvezetõ személyesen veszi át a közigazgatási hivatal székhelyén. Az átvétellel egyidejûleg történik meg a felhasználói kártya aktiválása.
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5.4. A közigazgatási hivatal és a Központi Hivatal hozzáférésre jogosult köztisztviselõje esetében a felhasználói
kártya gyártására, átvételére, aktiválására az 5. pontban
foglaltakat kell megfelelõen alkalmazni.
6. Az okmányirodai anyakönyvvezetõknek – azoknak
is, akik már rendelkeznek felhasználói azonosítóval – az
ASZA bejelentõ lapokon kívül ki kell tölteniük az „Okmányirodai Rendszerek Jogosultság Igénylõ Lap” címû
formanyomtatványt. A három igénylõlapot a jegyzõ továbbítja a közigazgatási hivatalba.
6.1. A közigazgatási hivatal az ASZÁ-s bejelentõ lapok
feldolgozását követõen, az okmányirodai igénylõlapra felvezeti az ASZA jogosultsági rendszer által képzett felhasználó azonosítót és továbbítja – faxon – a Központi Hivatalnak. A legyártott felhasználói kártyát a Központi Hivatal a közigazgatási hivatal részére juttatja el.
6.2. A felhasználói kártya átvétele és aktiválása az
5.3–5.4. pontban foglaltak szerint történik.
7. A jogosultnak a felhasználói kártyát munkaidõben
használaton kívül és munkaidõn túl biztonságos, jól elzárható és illetéktelen személyek számára hozzáférhetetlen
helyen kell tárolnia.
7.1. A jogosult a felhasználói kártya használatát más
személynek nem engedheti át, az azonosítót (PIN-kód,
PUK-kód) más személynek nem hozhatja tudomására. Helyettesítõ anyakönyvvezetõ kijelölése esetén a közigazgatási hivatal vezetõje megteszi a szükséges intézkedéseket
(kártyaigénylés, illetve jogosultság biztosítása) az ASZA
rendszer használatához szükséges jogosultság megadásával kapcsolatban.
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7.4. Ki kell cserélni a felhasználó kártyát abban az esetben, ha az
– gyártás- vagy gyártmányhibás;
– megrongálódik;
– ha a kártyán feltüntetett település neve megváltozik;
– ha a jogosultság érvényességi ideje lejár.
7.5. A jegyzõnek a helyi jogosultságokról nyilvántartást
kell vezetni, melynek tartalmaznia kell:
– a jogosult köztisztviselõk nevét;
– a jogosult felhasználói azonosítóját;
– a jogosult számára bejelentett hozzáférési jogosultságot;
– a hozzáférési jogosultság érvényességének kezdõ
idõpontját, továbbá az érvényesség megszûnésének
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 közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX. törvény
(a továbbiakban: Kbt.) 404. §-a (2) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következõket rendelem el:
Hirdetmények az Európai Unió Hivatalos Lapjában
1. §

7.2. A jogosult a kártya elvesztését, megrongálódását,
megsemmisülését, a 7.1. pont szerinti egyéb azonosító elfelejtését, illetéktelen birtokába kerülését haladéktalanul
köteles bejelenteni az igénylõnek. Az elõbbi tényekrõl,
körülményekrõl az igénylõ haladéktalanul (pl. telefonon,
faxon, elektronikus formában), de legkésõbb a bekövetkezés/felismerés napját követõ munkanapon – írásban – köteles tájékoztatni a közigazgatási hivatalt/Központi Hivatalt) a szükséges intézkedések végrehajtása érdekében. A
felhasználói kártya pótlására 5 munkanapon belül kerül
sor. A felhasználói kártya átvétele és aktiválása az
5.3–5.4. pontban foglaltak szerint történik.

(1) Az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzéteendõ
hirdetmények mintáit európai közösségi rendelet tartalmazza. E rendelet hatálybalépésekor a hirdetmények mintáit a 2004/17/EK és a 2004/18/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelveknek megfelelõ, a közbeszerzési eljárások keretében megjelenõ hirdetmények közzétételére
használandó szabványos ûrlapok létrehozásáról szóló
2005. szeptember 7-i 1564/2005/EK bizottsági rendelet
(a továbbiakban: a közbeszerzési hirdetmények közzétételénél használt szabvány ûrlapokról szóló európai közösségi rendelet) szabályozza.

7.3. A jogosult a felhasználói kártyát a hozzáférési jogosultság megszûnésekor, illetve új kártya kibocsátása esetén köteles leadni a jogosultságot bejelentõ munkáltatónak, aki az átvételt írásban igazolja, majd a felhasználói
kártyát – a felügyeleti szerven keresztül – lyukasztással
történt érvénytelenítését követõen megküldi a Központi
Hivatalnak a bevonás, érvénytelenítés technikai mûveletek nyilvántartáson való átvezetése és a selejtezés végrehajtása érdekében.

(2) A közbeszerzési hirdetmények közzétételénél használt szabvány ûrlapokról szóló európai közösségi rendelet
szerinti mintákat a vízügyi, az energia-, a közlekedési és a
postai ágazatokban mûködõ szervezetek közbeszerzési eljárásainak összehangolásáról szóló 2004/17/EK (2004.
március 31.) európai parlamenti és a tanácsi irányelvet,
valamint az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a
szolgáltatásmegrendelésre irányuló közbeszerzési eljárások összehangolásáról szóló 2004/18/EK (2004. már-
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cius 31.) európai parlamenti és a tanácsi irányelvet átültetõ
Kbt., valamint a közbeszerzésekre, a közbeszerzési eljárásokra, illetve a tervpályázati eljárásokra vonatkozó egyéb
jogszabályokkal összhangban kell kitölteni.
(3) E rendelet szerinti mintákat a Kbt., valamint a közbeszerzésekre, a közbeszerzési eljárásokra, illetve a tervpályázati eljárásokra vonatkozó egyéb jogszabályokkal
összhangban kell kitölteni.

2. §
(1) A Kbt. IV. fejezete alkalmazásában a 43. § (1) bekezdése szerinti elõzetes összesített tájékoztatót tartalmazó hirdetmény mintáját a közbeszerzési hirdetmények közzétételénél használt szabvány ûrlapokról szóló európai közösségi rendelet I. melléklete tartalmazza. Az elõzetes
összesített tájékoztatót tartalmazó hirdetménynek az ajánlatkérõ honlapján történõ közzététele esetén a hirdetményt
szintén a közbeszerzési hirdetmények közzétételénél használt szabvány ûrlapokról szóló európai közösségi rendelet
I. melléklete szerinti minta szerint kell elkészíteni, azonban az Európai Közösségek Hivatalos Kiadványi Hivatala
részére megküldendõ, az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétételre kerülõ hirdetmény mintáját a közbeszerzési hirdetmények közzétételénél használt szabvány ûrlapokról szóló európai közösségi rendelet VIII. melléklete
tartalmazza.
(2) A Kbt. IV. fejezete alkalmazásában a 49. § szerinti
ajánlati felhívást tartalmazó hirdetmény és a 101. § (1) bekezdése szerinti részvételi felhívást tartalmazó hirdetmény
mintáját a közbeszerzési hirdetmények közzétételénél
használt szabvány ûrlapokról szóló európai közösségi rendelet II. melléklete tartalmazza.
(3) A Kbt. IV. fejezete alkalmazásában a 98. § (1) és
(3) bekezdése [a 151. § (8) bekezdése] szerinti, az eljárás
eredményérõl vagy eredménytelenségérõl szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény mintáját a közbeszerzési hirdetmények közzétételénél használt szabvány ûrlapokról szóló
európai közösségi rendelet III. melléklete tartalmazza. A
Kbt. 153. §-ának (2) bekezdése szerinti, a szerzõdés megkötésérõl szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény mintáját szintén a közbeszerzési hirdetmények közzétételénél
használt szabvány ûrlapokról szóló európai közösségi rendelet III. melléklete tartalmazza.
(4) A Kbt. IV. fejezete alkalmazásában – építési koncesszió esetén – a 138. § (2) bekezdése szerinti, az eljárást
megindító, felhívást tartalmazó hirdetmény mintáját a közbeszerzési hirdetmények közzétételénél használt szabvány
ûrlapokról szóló európai közösségi rendelet X. melléklete
tartalmazza.
(5) A Kbt. IV. fejezete alkalmazásában – a koncessziós
jogosult eljárása esetén [144. § (1) bekezdése] – a 144. §
(3) bekezdése szerinti, az eljárást megindító, felhívást tar-
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talmazó hirdetmény mintáját a közbeszerzési hirdetmények közzétételénél használt szabvány ûrlapokról szóló
európai közösségi rendelet XI. melléklete tartalmazza.

3. §
(1) A Kbt. V. fejezete alkalmazásában a 182. § (1) bekezdése szerinti idõszakos elõzetes tájékoztatót tartalmazó
hirdetmény mintáját a közbeszerzési hirdetmények közzétételénél használt szabvány ûrlapokról szóló európai közösségi rendelet IV. melléklete tartalmazza. A Kbt. V. fejezete alkalmazásában a 208. § (1) és (2) bekezdése szerinti, meghívásos vagy tárgyalásos eljárás meghirdetésére is
irányuló idõszakos elõzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetmény mintáját szintén a közbeszerzési hirdetmények közzétételénél használt szabvány ûrlapokról szóló európai közösségi rendelet IV. melléklete tartalmazza. A Kbt.
210. §-a (1) bekezdésének v) pontja tekintetében a közbeszerzési hirdetmények közzétételénél használt szabvány
ûrlapokról szóló európai közösségi rendelet IV. melléklete
szerinti mintát kell érteni. Az idõszakos elõzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménynek az ajánlatkérõ honlapján történõ közzététele esetén a hirdetményt szintén a közbeszerzési hirdetmények közzétételénél használt szabvány ûrlapokról szóló európai közösségi rendelet IV. melléklete
szerinti minta szerint kell elkészíteni, azonban az Európai
Közösségek Hivatalos Kiadványi Hivatala részére megküldendõ, az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétételre kerülõ hirdetmény mintáját a közbeszerzési hirdetmények közzétételénél használt szabvány ûrlapokról szóló
európai közösségi rendelet VIII. melléklete tartalmazza.
(2) A Kbt. V. fejezete alkalmazásában a 189. § szerinti
ajánlati felhívást tartalmazó hirdetmény és a 202. § szerinti
részvételi felhívást tartalmazó hirdetmény mintáját a közbeszerzési hirdetmények közzétételénél használt szabvány
ûrlapokról szóló európai közösségi rendelet V. melléklete
tartalmazza.
(3) A Kbt. V. fejezete alkalmazásában a 214. § (2) bekezdése szerinti, meghívásos vagy tárgyalásos eljárás
meghirdetésére irányuló elõminõsítési hirdetmény mintáját a közbeszerzési hirdetmények közzétételénél használt
szabvány ûrlapokról szóló európai közösségi rendelet
VII. melléklete tartalmazza.
(4) A Kbt. V. fejezete alkalmazásában a 200. § (1) és
(3) bekezdése, a 231. § (1) és (3) bekezdése, valamint a
237. § (1) és (3) bekezdése szerinti, az eljárás eredményérõl vagy eredménytelenségérõl szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény mintáját a közbeszerzési hirdetmények
közzétételénél használt szabvány ûrlapokról szóló európai
közösségi rendelet VI. melléklete tartalmazza. A Kbt.
238. §-a szerinti eljárásban [a 151. § (8) bekezdése alapján
a 98. § (3) bekezdésére és a 184. § (1) bekezdésére tekintettel] az eljárás eredményérõl vagy eredménytelenségérõl
szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény mintáját szintén
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a közbeszerzési hirdetmények közzétételénél használt
szabvány ûrlapokról szóló európai közösségi rendelet
VI. melléklete tartalmazza. A Kbt. V. fejezete alkalmazásában [238. § (2) bekezdése] a 153. § szerinti eljárásban
[a 153. § (2) bekezdésére és a 184. § (1) bekezdésére tekintettel] a szerzõdés megkötésérõl szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény mintáját szintén a közbeszerzési hirdetmények közzétételénél használt szabvány ûrlapokról szóló
európai közösségi rendelet VI. melléklete tartalmazza.

4. §
A Kbt. IV. fejezete alkalmazásában a 41. § (4) bekezdése szerinti és V. fejezete alkalmazásában a 180. § (5) bekezdése szerinti dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerûsített ajánlati felhívás mintáját a közbeszerzési hirdetmények közzétételénél használt szabvány ûrlapokról szóló európai közösségi rendelet IX. melléklete tartalmazza.

5. §
(1) A Kbt. IV. fejezete alkalmazásában a 157. § (1) bekezdése szerinti és V. fejezete alkalmazásában a 239. §
(2) bekezdése szerinti tervpályázati kiírást tartalmazó hirdetmény mintáját a közbeszerzési hirdetmények közzétételénél használt szabvány ûrlapokról szóló európai közösségi rendelet XII. melléklete tartalmazza.
(2) A Kbt. IV. fejezete alkalmazásában a 159. § szerinti
és V. fejezete alkalmazásában a 239. § (2) bekezdése szerinti, a tervpályázati eljárás eredményérõl vagy eredménytelenségérõl szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény
mintáját a közbeszerzési hirdetmények közzétételénél
használt szabvány ûrlapokról szóló európai közösségi rendelet XIII. melléklete tartalmazza.

Hirdetmények a Közbeszerzési Értesítõben
6. §
A Közbeszerzési Értesítõben közzéteendõ hirdetmények mintáit e rendelet mellékletei tartalmazzák.

7. §
(1) A Kbt. IV. fejezete alkalmazásában a 147. § (1) bekezdése szerinti, az egyszerûsített eljárást megindító, ajánlati felhívást tartalmazó hirdetmény mintáját az 1. melléklet tartalmazza. A Kbt. V. fejezete alkalmazásában a 238. §
szerinti eljárásban, a Kbt. VI. fejezete alkalmazásában a
268. § szerinti eljárásban, valamint a Kbt. VII. fejezete alkalmazásában a 289. § szerinti eljárásban az egyszerûsített
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eljárást megindító, ajánlati felhívást tartalmazó hirdetmény mintáját szintén az 1. melléklet tartalmazza.
(2) A Kbt. IV. fejezete alkalmazásában a 98. § (1) és
(2) bekezdése [a 151. § (8) bekezdése], 138. § (3) bekezdése és a 144. § (4) bekezdése szerinti, az eljárás eredményérõl vagy eredménytelenségérõl szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény mintáját a 2. melléklet tartalmazza. A
Kbt. V. fejezete alkalmazásában a 200. § (1) és (2) bekezdése, a 231. § (1) és (2) bekezdése és a 237. § (1) és (2) bekezdése szerinti, az eljárás eredményérõl vagy eredménytelenségérõl szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény
mintáját szintén a 2. melléklet tartalmazza. A Kbt. 238. §-a
szerinti eljárásban [a 151. § (8) bekezdése alapján a 98. §
(2) bekezdésére tekintettel] az eljárás eredményérõl vagy
eredménytelenségérõl szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény mintáját szintén a 2. melléklet tartalmazza.

8. §
(1) A Kbt. VI. fejezete alkalmazásában a 248. § (1) bekezdése szerinti elõzetes összesített tájékoztatót tartalmazó hirdetmény mintáját a 3. melléklet tartalmazza. Az elõzetes összesített tájékoztatót tartalmazó hirdetménynek az
ajánlatkérõ honlapján történõ közzététele esetén a hirdetményt szintén a 3. melléklet szerinti minta szerint kell elkészíteni, azonban a Közbeszerzések Tanácsa részére
megküldendõ, a Közbeszerzési Értesítõben közzétételre
kerülõ hirdetmény mintáját a 4. melléklet tartalmazza.
(2) A Kbt. VII. fejezete alkalmazásában a 277. § (1) bekezdése szerinti idõszakos összesített tájékoztatót tartalmazó hirdetmény mintáját a 9. melléklet tartalmazza. A
Kbt. VII. fejezete alkalmazásában a meghívásos vagy tárgyalásos eljárás meghirdetésére is irányuló idõszakos elõzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetmény mintáját [278. §
(9) bekezdése] szintén a 9. melléklet tartalmazza. A Kbt.
VII. fejezete alkalmazásában (285. §) a 210. §-a (1) bekezdésének v) pontja tekintetében a 9. melléklet szerinti mintát kell érteni. Az idõszakos elõzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménynek az ajánlatkérõ honlapján történõ közzététele esetén a hirdetményt szintén a 9. melléklet szerinti
minta szerint kell elkészíteni, azonban a Közbeszerzések
Tanácsa részére megküldendõ, a Közbeszerzési Értesítõben közzétételre kerülõ hirdetmény mintáját a 4. melléklet
tartalmazza.
(3) A Kbt. VI. fejezete alkalmazásában az ajánlati felhívást tartalmazó hirdetmény és a részvételi felhívást tartalmazó hirdetmény mintáját [249. § (9) bekezdése] az
5. melléklet tartalmazza.
(4) A Kbt. VII. fejezete alkalmazásában az ajánlati felhívást tartalmazó hirdetmény és a részvételi felhívást tartalmazó hirdetmény mintáját [278. § (9) bekezdése] a
10. melléklet tartalmazza.
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(5) A Kbt. VII. fejezete alkalmazásában a meghívásos
vagy tárgyalásos eljárás meghirdetésére irányuló elõminõsítési hirdetmény mintáját [278. § (9) bekezdése] a
11. melléklet tartalmazza.
(6) A Kbt. VI. fejezete alkalmazásában a 255. § (4) bekezdése szerinti és VII. fejezete alkalmazásában a 284. §
(3) bekezdése, 285. § (3) bekezdése és 286. § (4) bekezdése szerinti, a részvételi szakasz eredményérõl vagy eredménytelenségérõl szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény mintáját a 7. melléklet tartalmazza.
(7) A Kbt. VI. és VII. fejezete alkalmazásában az eljárás
eredményérõl vagy eredménytelenségérõl szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény mintáját [136/C. § (5) bekezdése, 249. § (9) bekezdése, 278. § (9) bekezdése, 268. §
(3) bekezdése, 289. § (3) bekezdése is] a 8. melléklet tartalmazza. A Kbt. VI. fejezete alkalmazásában a 269. § (2) bekezdése és VII. fejezete alkalmazásában a 290. § (2) bekezdése szerinti, a szerzõdés megkötésérõl szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény mintáját szintén a 8. melléklet
tartalmazza.
(8) A Kbt. VI. és VII. fejezete alkalmazásában a tervpályázati kiírást tartalmazó hirdetmény mintáját [270. §
(2) bekezdése, 291. § (2) bekezdése] a 12. melléklet tartalmazza.
(9) A Kbt. VI. és VII. fejezete alkalmazásában a tervpályázati eljárás eredményérõl vagy eredménytelenségérõl
szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény mintáját [270. §
(2) bekezdése, 291. § (2) bekezdése] a 13. melléklet tartalmazza.
(10) A Kbt. VI. fejezete alkalmazásában a 246. § (4) bekezdése szerinti és VII. fejezete alkalmazásában a 275. §
(5) bekezdése szerinti dinamikus beszerzési rendszerben
használt egyszerûsített ajánlattételi felhívás mintáját a
6. melléklet tartalmazza.
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11. §

(1) A Kbt. 307. §-ának (1) bekezdése szerinti, a szerzõdés módosításáról szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény mintáját a 16. melléklet tartalmazza.
(2) A Kbt. 307. §-ának (1) bekezdése szerinti, a szerzõdés teljesítésérõl szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény
mintáját a 17. melléklet tartalmazza.

Bírálati összegezések
12. §
(1) Az ajánlatok elbírálására vonatkozó írásbeli összegezés mintáját [Kbt. 93. § (2) bekezdése, 151. § (7) bekezdése] a 18. melléklet tartalmazza.
(2) A részvételi jelentkezések elbírálására vonatkozó
írásbeli összegezés mintáját [Kbt. 116. § (2) bekezdése] a
19. melléklet tartalmazza.
(3) Az egyszerû eljárásban az ajánlatok elbírálására vonatkozó írásbeli összegezés mintáját [Kbt. 300. § (4) bekezdése] a 20. melléklet tartalmazza.

Éves statisztikai összegezések
13. §
Az éves statisztikai összegezés mintáját [Kbt. 16. §
(1) bekezdése, 160. § (2) bekezdése, 302. § (3) bekezdése]
a 21. melléklet tartalmazza.

Egyéb rendelkezések
14. §

9. §
A Kbt. negyedik része alkalmazásában az egyszerû közbeszerzési eljárásban az ajánlattételi felhívást tartalmazó
hirdetmény mintáját [Kbt. 300. § (6) bekezdése, 249. §
(9) bekezdése] a 14. melléklet tartalmazza.

(1) E rendelet mellékleteiben foglalt minták kitöltésének módját – a Kbt.-vel összhangban – a 22. melléklet tartalmazza.

10. §

(2) Ha az ajánlatkérõ az Európai Unió Hivatalos Lapjában olyan hirdetmény közzétételét kéri, amelynek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történõ közzététele nem kötelezõ, az 1–5. §-ban meghatározott adott mintát kell a
Kbt.-ben foglaltaknak is megfelelõen kitöltenie.

A 7. § (1) bekezdése, a 8. § (3), (4), (9) és (10) bekezdése, valamint a 9. § szerinti hirdetmények esetében a hirdetmény (illetõleg a dokumentáció) módosítását vagy a hirdetmény visszavonását tartalmazó hirdetmény mintáját a
15. melléklet tartalmazza.

(3) Ha az ajánlatkérõ a Közbeszerzési Értesítõben olyan
hirdetmény közzétételét kéri, amelynek az Értesítõben történõ közzététele nem kötelezõ az ajánlatkérõ részérõl, a
6–9. §-ban, a 12. § (3) bekezdésében és a 13. §-ban meghatározott adott mintát kell a Kbt.-ben foglaltaknak is megfelelõen kitöltenie. Ha azonban az ilyen hirdetmény köz-
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zététele kötelezõ az Európai Unió Hivatalos Lapjában, az
1–5. §-ban meghatározott adott minta szerinti hirdetmény
közzétételét kérheti az ajánlatkérõ az Értesítõben.

Hatálybalépés
15. §
(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – 2006. január 15-én lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépés után megkezdett közbeszerzésekre, közbeszerzési eljárások alapján megkötött szerzõdésekre, tervpályázatokra, illetõleg ezekkel kapcsolatban a kérelmezõ
által feladott, illetõleg megküldött hirdetményekre kell alkalmazni.
(2) 2007. január 1-jén lép hatálya e rendelet 4. §-a,
8. §-ának (10) bekezdése és a 6. melléklet.
(3) A 2006. január 15-e elõtt feladott, illetve megküldött
és hiánypótlásra történõ felhívással érintett hirdetmények
vonatkozásában e rendelet szerint kell eljárni.
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Az Európai Unió jogának való megfelelés
16. §
Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak való
megfelelést szolgálja:
a) az Európai Parlament és a Tanács 2004/17/EK irányelve (2004. március 31.) a vízügyi, az energia-, a közlekedési és a postai ágazatokban mûködõ szervezetek közbeszerzési eljárásainak összehangolásáról (41–44. és
46. cikk);
b) az Európai Parlament és a Tanács 2004/18/EK irányelve (2004. március 31.) az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásmegrendelésre irányuló közbeszerzési eljárások összehangolásáról (35. és 36., 58., 64.,
69., 70. cikk);
c) a Bizottság 2005/51/EK irányelve (2005. szeptember 7.) a közbeszerzésrõl szóló 2004/17/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv XX. mellékletének, valamint a
2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
VIII. mellékletének módosításáról.
Dr. Petrétei József s. k.,
igazságügy-miniszter
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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:
Kapcsolattartási pont(ok):

Postai
irányítószám:
Telefon:

Címzett:
E-mail:

Fax:

Ország:

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)
Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)

Fő szójegyzék
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

II.1.6) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)?

valamennyi részre
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: kezdés
befejezés

vagy napokban:

/
/

/
/

(a szerződés megkötésétől számítva)
(év/hó/nap)

(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)
Ha igen, a különleges feltételek meghatározása

igen

nem
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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

Súlyszám
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Részszempont

1.

6.

2.

7.

3.

8.

4.

9.

5.

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

Igen válasz esetén, Ár (számokkal):

Pénznem:

A fizetés feltételei és módja:

IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum:

/

/

(év/hó/nap)

Időpont:

nem
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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 napokban:

VAGY hónap(ok)ban:

(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):

Telefon:

Címzett:
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):

Telefon:

Címzett:
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):

Telefon:

Címzett:
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)
Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)

Fő szójegyzék

.
.
.
.
.

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

vagy napokban:

(a szerződés megkötésétől számítva)

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:
Kapcsolattartási pont(ok):

Postai
irányítószám:
Telefon:

Címzett:
E-mail:

Fax:

Ország:

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

Kivitelezés

Adásvétel

Szolgáltatási kategória száma

Tervezés és kivitelezés

Lízing

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

Bérlet

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

Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb

Építési koncesszió
A teljesítés helye

A teljesítés helye

A teljesítés helye

NUTS-kód

NUTS-kód

NUTS-kód

II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikével kapcsolatos (adott esetben)
Keretmegállapodáson alapuló szerződés megkötése

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)
Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)

Fő szójegyzék
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)
Érték

ÁFA
nélkül

ÁFÁ-val

ÁFA (%)

,

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

Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

Meghívásos

Gyorsított tárgyalásos

Gyorsított meghívásos

Hirdetmény nélküli tárgyalásos

Versenypárbeszéd
Egyszerűsített eljárás
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

Súlyszám

Részszempont

1.

6.

2.

7.

3.

8.

4.

9.

5.

10.

Súlyszám

IV.2.2) Sor került-e elektronikus árlejtésre?

igen

nem

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 válasz esetén (válassza a megfelelő rovatot):
Előzetes összesített tájékoztató

VAGY

Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény

VAGY

Egyszerűsített ajánlati felhívás (DBR)

A hirdetmény száma a HL-ben: (év/hó/nap)
Ajánlati/részvételi felhívás
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:
V.2) A BENYÚJTOTT AJÁNLATOK SZÁMA:

/

/

(év/hó/nap)
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NEVE ÉS CÍME

Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:

Postai irányítószám:

E-mail:

Telefon:

Internetcím (URL):

Fax:

Ország:

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

ÁFÁ-val

ÁFA (%)

Az ellenszolgáltatás eredetileg becsült értéke (adott esetben)
Érték

Pénznem

,

Pénznem

,

/

,

Az ellenszolgáltatás szerződésbeli összege
Érték
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
PROGRAMMAL KAPCSOLATOS-E?

igen

nem

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:

Kapcsolattartási pont(ok):

Telefon:

Címzett:
E-mail:

Fax:

Ország:

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
NUTS-kód:

Az építési beruházás teljesítésének fő helye:
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)
Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)

Fő szójegyzék
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
Az időtartam hónap(ok)ban:

/

/

(év/hó/nap)

vagy nap(ok)ban:

(a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY A következők tervezett kezdőnapja (ha ismert)
az építési beruházás kezdete
az építési beruházás befejezése
II.6) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)

/
/

/
/

(év/hó/nap)
(év/hó/nap)

-
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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)
Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)

Fő szójegyzék
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:
Kapcsolattartási pont(ok):

Postai
irányítószám:
Telefon:

Címzett:
E-mail:

Fax:

Ország:

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:
Kapcsolattartási pont(ok):

Postai
irányítószám:
Telefon:

Címzett:
E-mail:

Fax:

Ország:

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:
Kapcsolattartási pont(ok):

Postai
irányítószám:
Telefon:

Címzett:
E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):

Ország:
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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:
Kapcsolattartási pont(ok):

Postai
irányítószám:
Telefon:

Címzett:
E-mail:

Fax:

Ország:

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:
Kapcsolattartási pont(ok):

Postai
irányítószám:
Telefon:

Címzett:
E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):

Ország
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B. MELLÉKLET
A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
A RÉSZ SZÁMA
MEGHATÁROZÁS
1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA

2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)
Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)

Fő szójegyzék
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
Az időtartam hónap(ok)ban:

/

(év/hó/nap)

vagy nap(ok)ban:

(a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY A következők tervezett kezdőnapja (ha ismert)
a teljesítés kezdőnapja
a befejezés dátuma

/
/

/
/

(év/hó/nap)
(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:

Kapcsolattartási pont(ok):

Telefon:

Címzett:
E-mail:

Fax:

Ország:

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)
Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)

Fő szójegyzék
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:
Kapcsolattartási pont(ok):

Postai
irányítószám:
Telefon:

Címzett:
E-mail:

Fax:

Ország:

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

Adásvétel

Szolgáltatási kategória

Tervezés és kivitelezés

Lízing

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

Bérlet

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

Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb

Szolgáltatási koncesszió

Építési koncesszió
A teljesítés helye

A teljesítés helye

A teljesítés helye

NUTS-kód

NUTS-kód

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
A keretmegállapodás időtartama:
Időtartam év(ek)ben:

VAGY hónap(ok)ban:

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
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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)
Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)

Fő szójegyzék
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)?
II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt és opciót beleértve, adott esetben):

igen

nem
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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: kezdés
befejezés

vagy napokban:

/
/

/
/

(a szerződés megkötésétől számítva)
(év/hó/nap)

(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)
Ha igen, a különleges feltételek meghatározása

299
igen

nem

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

Versenypárbeszéd

A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
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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

Súlyszám

Részszempont

1.

6.

2.

7.

3.

8.

4.

9.

5.

10.

IV.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e?
Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésről (ha szükséges)

Súlyszám

igen

nem
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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)
VAGY

Ajánlati/részvételi felhívás
A hirdetmény száma a KÉ-ben:

Egyszerűsített ajánlattételi felhívás (DBR)

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

Igen válasz esetén, Ár (számokkal):

nem

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)

/

/

VAGY hónap(ok)ban:

-ig (év /hó/nap )
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):

Telefon:

Címzett:
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):

Telefon:

Címzett:
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):

Telefon:

Címzett:
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)
Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)

Fő szójegyzék

.
.
.
.
.

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

vagy napokban:

(a szerződés megkötésétől számítva)

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:
Kapcsolattartási pont(ok):

Postai
irányítószám:
Telefon:

Címzett:
E-mail:

Fax:

Ország:

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)
Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)

Fő szójegyzék
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)

-

-
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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

Egyéb:

VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
VI.1) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)

VI.2) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:

/

/

(év/hónap/nap)

PT

SK

SL FI

SV
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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:
Kapcsolattartási pont(ok):

Postai
irányítószám:
Telefon:

Címzett:
E-mail:

Fax:

Ország:

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

Kivitelezés

Adásvétel

Szolgáltatási kategória száma

Tervezés és kivitelezés

Lízing

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

Bérlet

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

Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
Szolgáltatási koncesszió

Építési koncesszió
A teljesítés helye

A teljesítés helye

A teljesítés helye

NUTS-kód

NUTS-kód

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)
Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)

Fő szójegyzék
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

Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

Gyorsított meghívásos

Gyorsított tárgyalásos

Versenypárbeszéd
IV. 1.1.2) A közbeszerzési törvény VII. fejezete szerinti eljárás esetén
Hirdetmény közzétételével induló/hirdetménnyel
meghirdetett tárgyalásos

Meghívásos
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
PROGRAMMAL KAPCSOLATOS-E?

igen

nem

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)

314

MAGYAR KÖZLÖNY

2006/3. szám

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:
Kapcsolattartási pont(ok):

Postai
irányítószám:
Telefon:

Címzett:
E-mail:

Fax:

Ország:

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

Kivitelezés

Adásvétel

Szolgáltatási kategória száma

Tervezés és kivitelezés

Lízing

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

Bérlet

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

Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb

Szolgáltatási koncesszió

Építési koncesszió
A teljesítés helye

A teljesítés helye

A teljesítés helye

NUTS-kód

NUTS-kód

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)
Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)

Fő szójegyzék
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)
Érték

ÁFA
nélkül

ÁFÁ-val

Pénznem

ÁFA (%)

,

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

Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

Meghívásos

Gyorsított tárgyalásos

Gyorsított meghívásos

Hirdetmény nélküli tárgyalásos

Versenypárbeszéd
Egyszerűsített eljárás
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
Súlyszám

Részszempont

Részszempont

1.

6.

2.

7.

3.

8.

4.

9.

5.

10.

IV.2.2) Sor került-e elektronikus árlejtésre?

Súlyszám

igen

nem

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 válasz esetén (válassza a megfelelő rovatot):
Előzetes összesített tájékoztató

VAGY

Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény

VAGY

Egyszerűsített ajánlati felhívás (DBR)

A hirdetmény száma a KÉ-ben: (év/hó/nap)
Ajánlati/részvételi felhívás
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:
V.2) A BENYÚJTOTT AJÁNLATOK SZÁMA:
V.3) A NYERTES AJÁNLATTEVŐ
Hivatalos név:

NEVE ÉS CÍME

/

/

(év/hó/nap)
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Postai cím:
Város/Község:

Postai irányítószám:

E-mail:

Telefon:

Internetcím (URL):

Fax:

Ország:

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

ÁFÁ-val

ÁFA (%)

Az ellenszolgáltatás eredetileg becsült értéke (adott esetben)
Érték

Pénznem

,

Pénznem

,

Az ellenszolgáltatás szerződésbeli összege
Érték
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

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

------------------------------------------ (E szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------

nem
nem
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VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
VI.1) A SZERZŐDÉS EU-ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY
PROGRAMMAL KAPCSOLATOS-E?

igen

nem

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:

Kapcsolattartási pont(ok):

Telefon:

Címzett:
E-mail:

Fax:

Ország:

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)
a) Építési beruházás

b) Árubeszerzés

c) Szolgáltatás
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
Fő tárgy

További tárgy(ak)

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

-

Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)

-

-
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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
Az időtartam hónapokban:

vagy

napokban:

/

(év/hó/nap)

(a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY A következők tervezett kezdőnapja (ha ismert)

/
/

A teljesítés kezdőnapja
A befejezés dátuma

/
/

(év/hó/nap)
(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
PROGRAMMAL KAPCSOLATOS?

igen

nem

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 )
Kérjük, hogy a II.6) szakaszban (Becsült érték) felsorolt termékterületenként
tüntesse fel az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló
szerződések, illetve keretmegállapodások becsült értékét
Érték

/

/

ÁFA-val

ÁFA (%)

,

Pénznem

A legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem

VI.4) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:

ÁFA
nélkül

/

,

(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

Adásvétel

Szolgáltatási kategória száma

Tervezés és kivitelezés

Lízing

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

Bérlet

A teljesítés helye

A teljesítés helye

A teljesítés helye

NUTS-kód

NUTS-kód

NUTS-kód

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

Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb

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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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

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):

nem
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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?

nem

igen

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

Súlyszám

Részszempont

1.

6.

2.

7.

3.

8.

4.

9.

5.

10.

IV.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e?

Súlyszám

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

Igen válasz esetén, Ár (csak számokkal):

nem

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
Egyéb:

CS

DA DE

ET

EL EN FR IT

LV LT

HU MT NL PL PT SK SL FI

SV
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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
VI.2.8.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk

nem
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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):

Telefon:

Címzett:
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):

Telefon:

Címzett:
E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):

III) AZ AJÁNLATOKAT, RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉSEKET ÉS SZÁNDÉKNYILATKOZATOKAT A KÖVETKEZŐ CÍMRE
KELL BENYÚJTANI
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Kapcsolattartási pont(ok):

Postai
irányítószám:
Telefon:

Címzett:
E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):

Ország:
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B. MELLÉKLET
A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
A RÉSZ SZÁMA

MEGHATÁROZÁS

1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA

2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)
Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)

FŐ SZÓJEGYZÉK

.
.
.
.
.

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
Időtartam hónapokban:

/

vagy napokban:

(év/hó/nap)

(a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY: A következők tervezett időpontja (ha ismert)
Kezdés
Befejezés (teljesítés)

/

/

(év/hó/nap)

/

/

(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:
Kapcsolattartási pont(ok):

Postai
irányítószám:
Telefon:

Címzett:
E-mail:

Fax:

Ország:

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

Kivitelezés

Adásvétel

Szolgáltatási kategória

Tervezés és kivitelezés

Lízing

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

Bérlet

(Az 1–27. szolgáltatási kategóriát lásd
a Kbt. 3. és 4. mellékletében)

A teljesítés helye

A teljesítés helye

A teljesítés helye

NUTS-kód

NUTS-kód

NUTS-kód

Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb

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)
Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)

Fő szójegyzék
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:

VAGY Kezdés:

/

/

(év/hó/nap)

/

/

(év/hó/nap)

Befejezés

(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)

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

Tárgyalásos

Meghívásos

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

Súlyszám

Részszempont

1.

6.

2.

7.

3.

8.

4.

9.

5.

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

Igen válasz esetén: Ár (csak számokkal):

nem

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
Egyéb:

CS

DA DE

ET

EL EN FR IT

LV LT

HU MT NL PL PT SK SL FI

SV
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IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (nyílt eljárás esetén)

/

/

-ig (év/hó/nap)
és/vagy napokban:

VAGY: Időtartam hónap(ok)ban:

(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
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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
VI.3.7.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk

nem

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:
Kapcsolattartási pont(ok):

Postai
irányítószám:
Telefon:

Címzett:
E-mail:

Fax:

Ország:

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:
Kapcsolattartási pont(ok):

Postai
irányítószám:
Telefon:

Címzett:
E-mail:

Fax:

Ország:

Internetcím (URL):

III) AZOK A CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHOVÁ AZ AJÁNLATOKAT/RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉSEKET BE
KELL NYÚJTANI

Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Kapcsolattartási pont(ok):

Postai
irányítószám:
Telefon:

Címzett:
E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):

Ország:
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B. MELLÉKLET
A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
A RÉSZ SZÁMA

MEGHATÁROZÁS

1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA

2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)
Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)

Fő szójegyzék

.
.
.
.
.

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: Kezdés:
Teljesítés:

vagy napokban:

/

/

/

/

(a szerződés megkötésétől számítva)
(év/hó/nap)
(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:

Kapcsolattartási pont(ok):

Telefon:

Címzett:
E-mail:

Fax:

Ország:

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)
Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)

Fő szójegyzék
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

Súlyszám

Részszempont

1.

6.

2.

7.

3.

8.

4.

9.

5.

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:
Kapcsolattartási pont(ok):

Postai
irányítószám:
Telefon:

Címzett:
E-mail:

Fax:

Ország:

Internetcím (URL):

II) AZ ELŐMINŐSÍTÉSI DOKUMENTÁCIÓ A KÖVETKEZŐ CÍMEKEN ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOKON SZEREZHETŐ
BE

Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Kapcsolattartási pont(ok):

Postai
irányítószám:
Telefon:

Címzett:
E-mail:

Fax:

Ország:

Internetcím (URL):

III) AZ ELŐMINŐSÍTÉSI KÉRELMEKET A KÖVETKEZŐ CÍMRE KELL BENYÚJTANI
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Kapcsolattartási pont(ok):

Postai
irányítószám:
Telefon:

Címzett:
E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):

Ország:
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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:
Kapcsolattartási pont(ok):

Postai
irányítószám:
Telefon:

Címzett:
E-mail:

Fax:

Ország:

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
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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)
Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)

Fő szójegyzék
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.

6.

2.

7.

3.

8.

4.

9.

5.

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

Pénznem:

Igen válasz esetén: Ár (csak számokkal):
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

igen

nem

SV

Egyéb:
IV.5) DÍJAK ÉS A BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG (ZSŰRI)
IV.5.1) Díj/díjak odaítélésére sor kerül-e?
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?
IV.5.5) A bíráló bizottság tagjainak neve (adott esetben)
1.

6.

2.

7.

3.

8.

4.

9.

5.

10.

igen

nem
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VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
VI.1) A TERVPÁLYÁZATI ELJÁRÁS EU-ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL
igen
nem
KAPCSOLATOS?
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):

Telefon:

Címzett:
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):

Telefon:

Címzett:
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):

Telefon:

Címzett:
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:
Kapcsolattartási pont(ok):

Postai
irányítószám:
Telefon:

Címzett:
E-mail:

Fax:

Internetcím(ek) (adott esetben)

I.2) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA
Központi szintű

Közjogi szervezet

Regionális/helyi szintű

Egyéb

Ország:
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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)
Kiegészítő szójegyzék (ha szükséges)

Fő szójegyzék
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 válasz esetén:
a hirdetmény száma a KÉ-ben:

igen

nem
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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:

E-mail:

Telefon:

Internetcím (URL):

Fax:

Ország:

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
igen
nem
KAPCSOLATOS?
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

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki

Árubeszerzés
Szolgáltatás

A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________
Azonosító kód_______________________________________

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Kapcsolattartási pont(ok):

Postai
irányítószám:
Telefon:

Címzett:
E-mail:

Fax:

Ország:

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

Kivitelezés

Adásvétel

Szolgáltatási kategória

Tervezés és kivitelezés

Lízing

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

Bérlet

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

A teljesítés helye

A teljesítés helye

A teljesítés helye

NUTS-kód

NUTS-kód

NUTS-kód

Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb

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

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek keretszáma
VAGY, adott esetben, maximális létszáma
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):

360

MAGYAR KÖZLÖNY

2006/3. szám

II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)

Fő szójegyzék
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: kezdés
befejezés

vagy napokban:

/
/

/
/

(a szerződés megkötésétől számítva)
(év/hó/nap)

(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)
Ha igen, a különleges feltételek meghatározása

igen

nem

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?
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

igen

nem
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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

Súlyszám

Részszempont

1.

6.

2.

7.

3.

8.

4.

9.

5.

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

Igen válasz esetén
Előzetes összesített tájékoztató
Hirdetmény száma a KÉ-ben:
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
Hirdetmény száma a KÉ-ben:

Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény

nem
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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

Igen válasz esetén, Ár (számokkal):

nem

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

Egyéb:

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

/

/

-ig (év /hó/nap )
vagy napokban:

VAGY hónap(ok)ban:

(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum:

/

/

(év/hó/nap)

Helyszín :
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek

Időpont:

SV
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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):

Telefon:

Címzett:
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):

Telefon:

Címzett:
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):

Telefon:

Címzett:
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)
Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)

Fő szójegyzék

.
.
.
.
.

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

vagy napokban:

(a szerződés megkötésétől számítva)

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:

Kapcsolattartási pont(ok):

Telefon:

Címzett:
E-mail:

Fax:

Ország:

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)
Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)

Fő szójegyzék
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:

Időpont:

/

Dátum:

/

:

Időpont:

Dátum:

/

/

/

:

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):

Telefon:

Címzett:
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
Értékelési Értékelési Értékelési Értékelési Értékelési
pontszám pontszám és pontszám pontszám pontszám pontszám
súlyszám
és
és
szorzata
súlyszám
súlyszám
szorzata
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.

376

MAGYAR KÖZLÖNY

2006/3. szám

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 elbírálás
A részszempontok
részszempontjai
súlyszámai
Értékelési
pontszám

Az ajánlattevő neve:

Értékelési Értékelési
pontszám és pontszám
súlyszám
szorzata

Az ajánlattevő neve:

Értékelési Értékelési
pontszám 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.)

Értékelési
pontszám
és
súlyszám
szorzata
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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
A beszerzés
CPV kódja
(főtárgy)

Nyertes
Eljárás fajtája*
Összes
székhelye
Nyílt
Meghívásos
Tárgyalásos
(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
A beszerzés
CPV kódja
(főtárgy)

Eljárás fajtája*
Összes
Nyertes
székhelye
Nyílt
Meghívásos
Tárgyalásos
(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 típusa*

A beszerzés
CPV kódja
(főtárgy)

Nyertes
székhelye
(ország)

Eljárás
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
Nyertes
székhelye
(ország)

124. § (2) a)

125. § (1)

125. § (2) a)

125. § (2) b)

Száma Értéke Száma Értéke Száma Értéke Száma

Értéke

125. § (2) c)
Száma Értéke

Összes
közbeszerzés
Nyertes
székhelye
(ország)

125. § (4) a)

125. § (4) b)

257. § (2) a)*

257. § (2) b)*

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
Nyertes
székhelye
(ország)

124. § (2) a)
Száma

Értéke

124. § (2) b)
Száma

Értéke

124. § (2) c)
Száma

Értéke

125. § (1)
Száma

Értéke

Összes
közbeszerzés
Nyertes
székhelye
(ország)

Összes
közbeszerzés

125. § (2) a)
Száma

Értéke

125. § (2) b)
Száma

Értéke

125. § (2) c)
Száma

Értéke

125. § (3) a)
Száma

Értéke

Összes
Száma Értéke

382

Nyertes
székhelye
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Száma

Értéke

257. § (2) b)*
Száma

Értéke
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Összes
Száma

Értéke

Összes
közbeszerzés
* A Kbt. IV. fejezete szerinti eljárásról készített táblázatban e rész értelemszerűen nem tölthető ki.

Szolgáltatás
Nyertes
székhelye
(ország)

124. § (2) a)
Száma

Értéke

124. § (2) b)
Száma

Értéke

124. § (2) d)
Száma

Értéke

125. § (1)
Száma

Értéke

Összes
közbeszerzés
Nyertes
székhelye
(ország)

125. § (2) a)
Száma

Értéke

125. § (2) b)
Száma

Értéke

125. § (2) c)
Száma

Értéke

125. § (3) a)
Száma

Értéke

Összes
közbeszerzés
Nyertes
székhelye
(ország)

125. § (3) b)
Száma

Értéke

125. § (5)
Száma

Értéke

257. § (2) b) *
Száma

Értéke

Összes
Száma

Összes
közbeszerzés
* A Kbt. IV. fejezete szerinti eljárásról készített táblázatban e rész értelemszerűen nem tölthető ki.

Értéke
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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
A beszerzés
CPV kódja
(főtrágy)

Eljárás fajtája**
Nyertes
székhelye
Nyílt
Meghívásos
Tárgyalásos
(ország) Száma Értéke Száma Értéke Száma Értéke

Összes
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
A beszerzés
CPV kódja
(főtrágy)

Nyertes
Eljárás fajtája**
székhelye
Nyílt
Meghívásos
Tárgyalásos
(ország) Száma Értéke Száma Értéke Száma Értéke

Összes
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 típusa**

A beszerzés
CPV kódja
(főtárgy)

Nyertes
székhelye
(ország)

Eljárás
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):
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22. melléklet
a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez
A minták kitöltési útmutatója

Általános megjegyzések
1. E rendelet melléklete szerinti minták – az egységesítés érdekében – a 2004/17/EK és a 2004/18/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelveknek megfelelõ, a közbeszerzési eljárások keretében megjelenõ hirdetmények közzétételére használandó szabványos ûrlapok létrehozásáról
szóló 2005. szeptember 7-i 1564/2005/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: a közbeszerzési hirdetmények közzétételénél használt szabvány ûrlapokról szóló európai közösségi rendelet) szerinti mintákat követik, a szükséges eltérésekkel.
2. A mintákban a szakaszok számozása nem feltétlenül
folyamatos, figyelemmel az 1. pontban hivatkozott bizottsági rendelet szerinti mintákban foglaltakra.
3. A Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá
tartozás kérdése tekintetében lásd a Kbt. 19. §-a szerinti, a
Magyar Köztársaságnak és az Európai Közösségnek a
közbeszerzések terén fennálló nemzetközi kötelezettségeirõl szóló 8001/2005. (X. 27.) KüM–TNM–IM együttes
tájékoztatóban foglaltakat.
A Közbeszerzési Megállapodás (GPA) kapcsán lásd
még az Európai Unió Tanácsának 94/800/EK határozatát
(1994. december 22.) a többoldalú tárgyalások Uruguayi
Fordulóján (1986–1994) elért megállapodásoknak a Közösség nevében a hatáskörébe tartozó ügyek tekintetében
történõ megkötésérõl, valamint ennek 4. számú mellékletét a Közbeszerzési Megállapodásról.
[A Megállapodás magyar nyelvû, hiteles szövege – a
WTO-egyezmény többi részével együtt – az Európai Unió
Hivatalos Lapja 2004. évi különkiadásában, a 11. fejezet 21.
kötetében jelent meg. A megállapodás szövege elérhetõk
a következõ címen is: http://europa.eu.int/eur-lex/lex/lex/
LexUriServ/site/hu/dd/11/21/21994A1223(21) HU.pdf]
4. A „Címzett” rovat a táblázatos részekben az adott
szervezeten belüli releváns egységet vagy személyt jelölhet. Ennek elsõsorban a felhívások, kiírások esetén van jelentõsége (pl. ahova címezni kell az ajánlatokat vagy a tájékoztatáskérést).
5. ,,Az ajánlatkérõ/kiíró típusa” címû pontokban a
„központi szintû” szervezet alatt az állam és a Kbt. 22. §-a
(1) bekezdésének a)–c), g)–h) pontjaiban meghatározott
szervezeteket kell érteni.
„Az ajánlatkérõ/kiíró típusa” címû pontokban a „közjogi szervezet” alatt a Kbt. 22. §-a (1) bekezdésének i) pontja
szerinti szervezeteket, valamint a Kbt. 22. §-a (1) bekezdésében felsorolt egyéb, az i) pontban foglaltaknak megfelelõ szervezeteket [a Kbt. 22. §-a (1) bekezdésének f),
j)–k) pontja szerinti szervezeteket] kell érteni.
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„Az ajánlatkérõ/kiíró típusa” címû pontokban a „regionális/helyi szintû” szervezet alatt a helyi önkormányzatot
és költségvetési szerveit (beleértve a helyi kisebbségi önkormányzatot, a települési önkormányzatok társulását, a
területfejlesztési önkormányzati társulást, a helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szervet), valamint a megyei területfejlesztési tanácsot, a térségi fejlesztési tanácsot és a regionális fejlesztési tanácsot [Kbt. 22. § (1) bekezdés d) pont] kell érteni.
6. ,,Az ajánlatkérõ által a szerzõdéshez rendelt elnevezés” az ajánlatkérõ által adott meghatározás, amely segíti
és egyszerûsíti az adott közbeszerzés, illetõleg szerzõdés
beazonosítását, és egyben kifejezi annak lényegét, jellegét.
7. ,,Az ajánlatkérõ/kiíró által az aktához rendelt hivatkozási szám” címû pontokban a saját ügyiratszám megjelölésére van lehetõség.
8. ,,A szerzõdés száma” az eljárás eredményérõl szóló
tájékoztatókban azt jelzi, ahogyan az ajánlatkérõ maga
nyilvántartja a szerzõdést (ez lehet ügyiratszám szerinti
megjelölés is).
9. A „szolgáltatási kategória” címû pontokban – az
adott esettõl függõen – a Kbt. 3. számú melléklete, illetõleg 4. számú melléklete szerinti megfelelõ kategória számot kell megadni.
10. A „Nómenklatúra” (nómenklatúrák) kapcsán lásd a
Közös Közbeszerzési Szójegyzékrõl (CPV) szóló közösségi rendeletet és módosítását (jelenleg érvényes: a
2151/2003/EK
bizottsági
rendelettel
módosított
2195/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet).
11. A NUTS-kódok (statisztikai célú területi egységek
nómenklatúrája) Magyarország tekintetében is elérhetõk a
következõ címen:
http://www.europa.eu.int/comm/eurostat/ramon/nuts/
codelist_en.cfm
12. A nyelvek megadása [pl. „az(ok) a nyelv(ek), amelye(ke)n az ajánlatok vagy a részvételi jelentkezések benyújthatók”] kapcsán az „Egyéb ország” alatt az Európai
Unión kívüli országokat kell érteni. A magyar nyelv feltüntetése „HU”-ként szerepel.
13. Az „adott esetben” fordulatok azt jelzik, hogy csak a
releváns, alkalmazható vagy alkalmazásra kerülõ esetekben kell kitölteni az adott pontokat.
14. Az elõzetes összesített tájékoztatókban és az idõszakos elõzetes tájékoztatókban (nem eljárás meghirdetése) a
részekre vonatkozó információk nem feltétlenül a részajánlattételre [Kbt. 50. § (3) bekezdése] utalnak.
15. Ha a Közbeszerzési Értesítõben történõ meghirdetést, közzétételt kell feltüntetni, a hirdetmény KÉ nyilvántartási számát meg kell adni a közzététel napjával együtt.
16. E rendelet szerinti minták esetében a hirdetmény feladásának dátumát az ajánlatkérõ (kérelmezõ) tölti ki.
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17. A hirdetménynek a minták fejlécén szereplõ e-mail
címre (hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu) történõ
eljuttatása önmagában még nem jelenti a hirdetmény
elektronikus úton történõ feladását. A hirdetmények elektronikus úton történõ feladásának követelményeit a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények megküldésének és
közzétételének részletes szabályairól, a hirdetmények ellenõrzésének rendjérõl és díjáról, valamint a Közbeszerzési Értesítõben történõ közzététel rendjérõl és díjáról szóló
34/2004. (III. 12.) Korm. rendelet és a közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól és az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerrõl szóló 167/2004. (V. 25.) Korm. rendelet tartalmazza.
18. „A felhasználói oldal” az ajánlatkérõ honlapjának
azt a részét jelenti, amely a közbeszerzési eljárásaival kapcsolatos információkat elkülönítetten szerepelteti.
1. melléklet
1. A hirdetmény kapcsán lásd a Kbt. IV., V., VI. vagy
VII. fejezete szerinti egyszerûsített eljárás szabályait
(145–152. §, 238. §, 268. §, 289. §).
2. Az I.1) pontban szereplõ „További információk a következõ címen szerezhetõk be” rovat kapcsán lásd a Kbt.
151. §-ának (2) bekezdését is.
3. Az I.2) pontban szereplõ „A dokumentáció a következõ címen szerezhetõ be” rovat kitöltése nem kötelezõ,
de lehetséges [Kbt. 151. § (1) bekezdése].
4. A II. 1.1) pontban szereplõ „Az ajánlatkérõ által a
szerzõdéshez rendelt elnevezés” kapcsán lásd az általános
megjegyzések 6. pontját.
5. A II.1.3) pont kapcsán – a Kbt. IV. és VI. fejezete alkalmazásában – lásd a Kbt. 50. §-ának (1) bekezdését,
valamint 58. §-át, illetõleg 51. §-ának (3) bekezdését. [A
közbeszerzési mûszaki leírás és az 51. § (3) bekezdésében
foglaltak a dokumentációban is megadhatók, ha az ajánlatkérõ dokumentációt készít.]
A II.1.3) pont kapcsán – a Kbt. V. és VII. fejezete alkalmazásában – lásd a Kbt. 50. §-ának (1) bekezdését,
valamint 190. §-át, illetõleg 51. §-ának (3) bekezdését
[198. §-ának (1) bekezdését]. [A közbeszerzési mûszaki
leírás és a 198. § (1) bekezdésében foglaltak a dokumentációban is megadhatók, ha az ajánlatkérõ dokumentációt
készít.]
6. A II.1.5) pont kapcsán, ha az ajánlatkérõ lehetõvé teszi a közbeszerzés egy részére (részeire) történõ ajánlattételt, elõ kell írnia – az „Egyéb információk” körében –,
hogy a közbeszerzés tárgyának mely részeire (elemeire)
lehet részajánlatot tenni [Kbt. 50. § (3) bekezdése].
7. A II.1.6) pont kapcsán lásd a Kbt. 51. §-át, illetõleg
198. §-át.
8. A II.2.1) pont kapcsán lásd a Kbt. 50. §-ának
(1)–(2) bekezdését is. A közbeszerzés mennyiségét az
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ajánlatkérõ az ajánlati felhívásban minden esetben köteles
meghatározni. A Kbt. 50. §-ának (2) bekezdése alapján
ugyanakkor a közbeszerzés mennyisége meghatározható
úgyis, hogy az ajánlatkérõ a legalacsonyabb vagy a legmagasabb mennyiséget vagy értéket közli, és kiköti az ettõl
való eltérés százalékos mértékét.
9. A II.2.2) pont (vételi jog) kapcsán lásd a Kbt. 35. §-a
(1) bekezdésének utolsó mondatát és 37. §-ának (2) bekezdését, valamint a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi
IV. törvény (Ptk.) 375. §-a irányadó.
10. A III.1.1) pont kapcsán lásd a Ptk. vonatkozó rendelkezéseit, valamint a Kbt. 53. §-ának (5) bekezdését.
11. A III.1.2) pont kapcsán lásd a Kbt. 53. §-ának (1) bekezdését.
12. A III.1.3) pont kapcsán lásd a Kbt. 52. §-át.
13. A III.1.4) kapcsán lásd a Kbt. 53. §-ának (6)–(8) bekezdéseit.
14. A III.2) pont kapcsán lásd a Kbt. 13. §-ának (4) bekezdését, 151. §-ának (3)–(4) bekezdését. E pontban az alvállalkozókra, illetõleg a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókra vonatkozó feltételeket is érteni kell a Kbt.-vel
összhangban.
15. A III.2.1) pont kapcsán lásd a Kbt. 151. §-ának
(3) bekezdését is. (Az ajánlatkérõnek legalább egy alkalmassági feltételt elõ kell írnia.)
16. A III.2.2) pont kapcsán lásd a Kbt. 151. §-ának
(4) bekezdését is. (Az ajánlatkérõnek legalább egy alkalmassági feltételt elõ kell írnia.)
17. A III.2.3) pont kapcsán lásd a Kbt. 151. §-ának
(4) bekezdését is.
18. A III.2.4) pont kapcsán lásd a Kbt. – 2007. január
1-jén hatályba lépõ – 17/A. §-át és a Kbt. 404. §-a (1) bekezdésének m) pontjában kapott felhatalmazás alapján
megalkotandó kormányrendeletet.
19. A III.3.1) pont kapcsán lásd a Kbt. 61. §-ának (3) bekezdését is.
20. A III.3.2) pont kapcsán lásd a Kbt. 65. §-ának (2) bekezdését
21. A IV.1.1) pont kapcsán lásd a Kbt. 146. §-át,
149. §-ának (1) bekezdését.
22. A IV.1.2) pont kapcsán lásd a Kbt. 21. §-ának (3) bekezdését, 161. §-ának (2) bekezdését, 240. §-ának (3) bekezdését, illetõleg 271. §-ának (2) bekezdését.
23. A IV.1.3) pontban az „IGEN” válasz megjelölése
esetén a „Kiegészítõ információk” körében kell megjelölni
azokat, akiket az ajánlatkérõ az eljárásban egyben ajánlattételre felhív, valamint ott kell arra a lehetõségre hivatkozni, hogy a megjelölteken kívül az eljárásban mindazok tehetnek ajánlatot a hirdetmény alapján, akik alkalmasak a
szerzõdés teljesítésére [Kbt. 149. § (2) bekezdése].

388

MAGYAR KÖZLÖNY

24. A IV.2.1) pontot – a Kbt. 57. §-ával összhangban –
a következõk szerint kell kitölteni az összességében legelõnyösebb ajánlat kiválasztása esetén: a IV.2.1) pontban
kell meghatározni a részszempontokat és azok súlyszámát;
a pontszám alsó és felsõ határát, valamint a pontozási
módszert (módszereket) a VI. szakasz, „Kiegészítõ információk” VI.3) „További információk” körében kell megadni azzal, hogy a módszer (módszerek) részletes ismertetése a dokumentációban is megadható, ha az ajánlatkérõ
dokumentációt készít [Kbt. 57. § (5) bekezdése].
Ha az ajánlatkérõ a részszempontok körében alszempontokat is meghatároz [Kbt. 57. § (4) bekezdésének
e) pontja], az alszempontokat és súlyszámukat is meg kell
adnia a hirdetményben a részszempontok mellett vagy a
VI. szakasz, „Kiegészítõ információk” VI.3) „További információk” körében.
25. A IV. 2.2) pont kapcsán lásd a Kbt. 2006. július
1-jén.
26. A IV.3.1) pont kapcsán lásd az Általános megjegyzések 7. pontját.
27. A IV.3.2) pont kitöltése akkor lehetséges, ha az
ajánlatkérõ a tárgybeli közbeszerzésre vonatkozóan elõzetes összesített tájékoztatót vagy idõszakos elõzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetményt tett közzé. Ennek közzététele azonban nem kötelezõ (lásd a Kbt. 42. §-át,
181. §-át, 247. §-át, 276. §-át).
28. A IV.3.3) pont kitöltése nem kötelezõ, de lehetséges
[Kbt. 151. § (1) bekezdése].
29. A IV.3.4) pont kapcsán lásd a Kbt. 74. §-ának (6) bekezdését [151. §-ának (9) bekezdését].
30. A IV.3.6) pont kapcsán – tárgyalás nélküli eljárás
esetén – lásd a Kbt. 151. §-ának (6) bekezdését. A Kbt.
78. §-ának (2) bekezdése akként rendelkezik, hogy az
ajánlattevõ legalább az ajánlati felhívásban megadott tervezett szerzõdéskötési idõpont lejártáig kötve van ajánlatához (kivéve, ha az ajánlatkérõ úgy nyilatkozott, hogy
egyik ajánlattevõvel sem kíván szerzõdést kötni). E pontban tehát a Kbt.-ben elõírtnál rövidebb ajánlati kötöttségi
idõtartamot nem határozhat meg az ajánlatkérõ, hosszabbat azonban igen. A tervezett szerzõdéskötési idõpontot
– a Kbt.-ben elõírtaknak megfelelõen [99. § (2) bekezdése] – az „Egyéb információk” körében kell megadni.
31. A IV.3.8) pontban a „Dátum”, „Idõpont” kapcsán
lásd a Kbt. 79. §-át és 80. §-ának (1) bekezdését. Az ajánlatok felbontásának (kezdõ) idõpontja tehát megegyezik az
ajánlattételi határidõ lejártának idõpontjával. „Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek” kapcsán a
Kbt. 80. §-ának (2) bekezdésével összhangban kell eljárni.
32. A VI.1) pont kapcsán lásd a Kbt. 37. §-ának (1) bekezdését is.
33. A VI.2) pont kapcsán lásd a Kbt. 53. §-ának (2) bekezdését.
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34. A VI.3.1) pont kapcsán lásd a Kbt. 83. §-ának
(1)–(2) bekezdését.
35. A VI.3.2) pont kapcsán lásd a Kbt. 53. §-ának (3) bekezdését.
36. A VI.3.3) pont kapcsán lásd a Kbt. 128. §-ának
(4) bekezdését is.
37. A VI.3) pontban kell megadni továbbá azokat az
egyéb (és a hirdetmény korábbi pontjaiban nem vagy csak
részlegesen szereplõ) információkat, amelyek megadása a
Kbt. alapján kötelezõ az ajánlati felhívásban, valamint
azokat az információkat, melyek megadása – a Kbt. szerint
az ajánlatkérõ döntésétõl függõen – kötelezõ vagy lehetséges az ajánlati felhívásban. Ezekkel összefüggésben lásd –
a Kbt. adott fejezetének alkalmazásától is függõen – a Kbt.
következõ rendelkezéseit: 13. § (4) bekezdése, 48. §
(2) bekezdése, 50. § (3) bekezdése, 51. § (3) bekezdése
[198. § (1) bekezdése], 53. § (4) bekezdése, 53. § (5) bekezdése, 54. § (2) bekezdése, 55. §, 56. § (5) bekezdése,
57. § (5) bekezdése, 58. § (1) bekezdése [190. §], 59. §
(1)–(2) bekezdése, (5) bekezdésének b) pontja, 70. §
(1) bekezdése, 79. § (2)–(3) bekezdése, 91. § (2) bekezdése, 99. § (1) bekezdése, 149. § (2) bekezdése, 151. § (9) bekezdése; 192. §; 310. § (2)–(3) bekezdése. A hirdetményminta ugyanakkor nevesít is néhány, az egyéb információk
körében megadandó információt.
2. melléklet
1. A hirdetmény Közbeszerzési Értesítõben történõ
közzététele kapcsán lásd a Kbt. IV. fejezete szerinti nyílt,
meghívásos, hirdetmény közzétételével induló vagy hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást, a versenypárbeszédet, illetõleg gyorsított eljárást, valamint egyszerûsített eljárást [ez utóbbi tekintetében lásd a Kbt. 151. §-ának
(8) bekezdését]. Építési koncesszió, valamint a Kbt. 144. §
(1) bekezdése szerinti koncessziós jogosult eljárása esetében – a Kbt. IV. fejezete szerinti eljárás végén – szintén a
2. melléklet szerinti hirdetményi mintát kell alkalmazni a
Közbeszerzési Értesítõben történõ kötelezõ közzétételre
[Kbt. 138. § (3) bekezdése, 144. § (4) bekezdése]. A keretmegállapodásos eljárás mindkét része [Kbt. 136/A. § (1),
(8) bekezdés, Kbt. 136/C. § (5) bekezdés] végén hirdetményt kell közzétenni a Közbeszerzési Értesítõben az eljárás eredményérõl azzal, hogy a Kbt. 136/C. §-ának (5) bekezdése alapján az ajánlatkérõ az eljárás második része(i)
eredményérõl vagy eredménytelenségérõl szóló tájékoztatót a keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzések érdekében kötött szerzõdésekrõl együttesen is közzéteheti.
A hirdetmény Közbeszerzési Értesítõben történõ közzététele kapcsán továbbá lásd a Kbt. V. fejezete szerinti nyílt
eljárást, részvételi felhívást tartalmazó hirdetménnyel induló meghívásos vagy tárgyalásos eljárást, idõszakos elõzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel vagy elõminõsítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos vagy tárgyalásos eljárást, hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást,
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valamint egyszerûsített eljárást. A keretmegállapodásos
eljárás mindkét része (Kbt. 232. §) végén hirdetményt kell
közzétenni a Közbeszerzési Értesítõben az eljárás eredményérõl azzal azonban, hogy a Kbt. 237. §-ának (4) bekezdése alapján az ajánlatkérõ a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás eredményérõl vagy eredménytelenségérõl szóló
tájékoztatót tartalmazó hirdetményt a keretmegállapodás
alapján megvalósított közbeszerzések érdekében kötött
szerzõdésekrõl együttesen is közzéteheti.
2. Az I.2) pontban szereplõ „Az ajánlatkérõ típusa”
kapcsán lásd az általános megjegyzések 5. pontját.
3. A II.1.1) pontban szereplõ „Az ajánlatkérõ által a
szerzõdéshez rendelt elnevezés” kapcsán lásd az általános
megjegyzések 6. pontját.
4. A II.1.3) pontot csak keretmegállapodásos eljárás,
illetve dinamikus beszerzési rendszer esetében kell kitölteni. Keretmegállapodásos eljárás alkalmazása esetén az eljárás elsõ részérõl készített tájékoztatóban a „keretmegállapodás megkötése” rovatot kell megjelölni, az eljárás második részérõl készített tájékoztatóban pedig értelemszerûen a „keretmegállapodáson alapuló szerzõdés megkötése” rovatot kell megjelölni.
5. A II.2.2) pont kapcsán az építési koncesszió esetén
teljesítendõ pénzbeli és nem pénzbeli ellenszolgáltatást
kell leírni, lásd a Kbt. 26. §-át.
6. A IV.1.1.3) pont kapcsán – a Kbt. IV. fejezetének alkalmazása esetén – lásd a Kbt. 125. §-ának (1)–(5) bekezdését, 136. §-át (gyorsított eljárás), 139. §-a (2) bekezdésének második mondatát (építési koncesszió esetében),
144. §-a (6) bekezdésének második mondatát [a Kbt.
144. § (1) bekezdése szerinti koncessziós jogosult eljárása
esetében], illetõleg 147. §-ának (2) és (5) bekezdését (egyszerûsített eljárás esetében).
A IV.1.1.3) pont kapcsán – a Kbt. V. fejezetének alkalmazása esetén – lásd a Kbt. 225. §-ának (1)–(5) bekezdését, illetõleg 147. §-ának (2) és (5) bekezdését és
238. §-ának (3) bekezdését (egyszerûsített eljárás esetében).
7. A IV.1.1.4) pontban a hirdetmény fajtájának megjelölése a közbeszerzési eljárást megindító, illetõleg meghirdetõ hirdetményre utal.
8. A IV.2.1) pont kapcsán, ha az ajánlatkérõ a részszempontok körében alszempontokat is meghatározott
[Kbt. 57. § (4) bekezdésének e) pontja], az alszempontokat
és súlyszámukat is meg kell adnia a hirdetményben a részszempontok mellett vagy a „További információk” körében.
9. A IV.3.1) pontban szereplõ „Az ajánlatkérõ által az
aktához rendelt hivatkozási szám” kapcsán lásd az általános megjegyzések 7. pontját.
10. Az V. szakasz (és az az alatti pontok) többszöri kitöltése akkor lehetséges, ha az ajánlatkérõ lehetõvé tette a
közbeszerzés egy részére (részeire) történõ ajánlattételt, és
a részek tekintetében nyertesekkel kell szerzõdést kötnie
[Kbt. 50. § (3) bekezdése, 99. § (1) bekezdése].
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Az V. szakasz (és az az alatti pontok) többszöri értelemszerû kitöltése keretmegállapodásos eljárás alkalmazása
esetén az eljárás elsõ része tekintetében szintén lehetséges
(keretmegállapodást kötõ ajánlattevõk). (A keretmegállapodás száma ugyanaz egy keretmegállapodás esetén.)
11. Az V.1) pontot nem kell kitölteni, ha szerzõdéskötésre nem kerül sor [Kbt. 92. §, 99. § (3) bekezdése, 115. §,
121. § (7), (9) bekezdése].
12. Az V.3) pontban a részajánlatokat bele kell számítani az ajánlatok számába. Ugyanakkor egy ajánlattevõ
többváltozatú (alternatív) ajánlattétele egy ajánlatnak számít.
13. Az V.5) pontot a nyertes ajánlattevõ(k) ajánlatában
foglaltak alapján kell kitölteni [lásd a Kbt. 71. §-át, illetõleg 105. §-át, valamint 304. §-ának (2) bekezdését is]. Építési koncesszió esetén lásd a Kbt. 140. §-át.
14. A VI.2.1) pont kapcsán – a Kbt. IV. fejezetének alkalmazása esetén – lásd a Kbt. 94. §-át, 127. §-ának (4) bekezdését [kivéve a Kbt. 135. §-ának (1) bekezdése és
147. §-ának (4) bekezdése szerinti esetben].
A VI.2.1) pont kapcsán – a Kbt. V. fejezetének alkalmazása esetén – lásd a Kbt. 94. §-át, 127. §-ának (4) bekezdését [kivéve a Kbt. 228. §-ának (1) bekezdése, 230. §-a és
147. §-ának (4) bekezdése szerinti esetben].
15. A VI.2.2) pont kapcsán lásd a Kbt. 92. §-át,
99. §-ának (3) bekezdését, 115. §-át, 121. §-ának (7),
(9) bekezdését.
16. A VI.2.3) pont kapcsán lásd a Kbt. 96. §-ának (2) bekezdését.
17. A VI.2.4) pont kapcsán lásd a Kbt. 91. §-ának (2) bekezdését.
18. A VI.2.5) pont kapcsán lásd a Kbt. 50. §-ának (3) bekezdését is.
19. A VI.2.6) pont kapcsán lásd a Kbt. 147. §-ának
(1) bekezdését [és 238. §-ának (2)–(3) bekezdését]
20. A VI.2.7) pont kapcsán lásd a Kbt. 146. §-át,
149. §-ának (1) bekezdését.
21. A VI.2.8) pont kapcsán – a Kbt. IV. fejezetének alkalmazása esetén – lásd a Kbt. 132. §-át, 135. §-ának
(2) bekezdését, illetõleg 148. §-át.
A VI.2.8) pont kapcsán – a Kbt. V. fejezetének alkalmazása esetén – lásd a Kbt. 227. §-ának (3) bekezdését,
228. §-ának (2) bekezdését, 229. §-ának (2) bekezdését,
230. §-át, 234. §-ának (1) bekezdését, illetõleg 148. §-át,
238. §-ának (2) bekezdését.
22. A VI.2) pont kapcsán lásd a Kbt. 310. §-ának (3) bekezdését is.
3. melléklet
1. A hirdetmény kapcsán lásd a Kbt. 247–248. §-át.
2. A II.A. szakasz II.1) pontjában és a II.B. szakasz
II.1) pontjában szereplõ „Az ajánlatkérõ által a szerzõdés-
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hez rendelt elnevezés” kapcsán lásd az általános megjegyzések 6. pontját.
3. A II.A. szakasz II.4) pontjában és a II.B. szakasz
II.4) pontja kapcsán – e rendelet hatálybalépése idején – a
Közös Közbeszerzési Szójegyzéket (CPV), valamint az
egyéb nómenklatúrák és a CPV közötti megfelelést a Közös Közbeszerzési Szójegyzékrõl szóló 2151/2003/EK bizottsági rendelettel módosított 2195/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet tartalmazza.
4. A II.A. szakasz II.5) pontjában és a II.B. szakasz
II.5) pontjában szereplõ „közbeszerzési eljárás kezdete”
kifejezés alatt a közbeszerzés tervezett megkezdését kell
érteni. [A közbeszerzés megkezdése kapcsán lásd a Kbt.
245. §-ának (4) bekezdését.]
5. A III.2.1) pont kapcsán lásd a Kbt. 2007. január 1-jén
hatályba lépõ 17/A. §-át és a Kbt. 404. §-a (1) bekezdésének m) pontja alapján alkotandó kormányrendeletet.
6. A VI.3) pontban szereplõ „Általános szabályozásra
vonatkozó információk” tekintetében lásd a Kbt. 55. §-át,
valamint a Kbt. 404. §-ának (3) bekezdése, illetve
(5)–(7) bekezdése alapján kiadott miniszteri rendeleteket.
7. A „További információk” körében van lehetõség a
tervezett közbeszerzési eljárás fajtájának megadására. A
tervezett közbeszerzési eljárás fajtájának megadása kapcsán lásd a Kbt. 246. §-át. Lásd még a Kbt. 310. §-ának
(3) bekezdését.
4. melléklet
1. A hirdetmény kapcsán lásd a Kbt. 248. §-ának (1) bekezdését, valamint 277. §-ának (1) bekezdését.
2. A II.1) pontban szereplõ „Az ajánlatkérõ által a szerzõdéshez rendelt elnevezés” kapcsán lásd az általános
megjegyzések 6. pontját.
3. A II.4) pont kapcsán lásd a Közös Közbeszerzési
Szójegyzékrõl szóló 2151/2003/EK bizottsági rendelettel
módosított 2195/2002/EK európai parlamenti és tanácsi
rendeletet, amely – az e rendelet hatálybalépése idején –
tartalmazza a Közös Közbeszerzési Szójegyzéket (CPV),
valamint az egyéb nómenklatúrák és a CPV közötti megfelelést.
5. melléklet
1. A hirdetmény kapcsán lásd a Kbt. VI. fejezete szerinti nyílt, meghívásos vagy hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, illetõleg gyorsított eljárás szabályait,
valamint a versenypárbeszéd szabályait, továbbá a keretmegállapodásos eljárás elsõ részére vonatkozó szabályokat (Kbt. 259. §-a, illetõleg 136/A. §-a). Építési koncesszió
esetén – a Kbt. VI. fejezete szerinti eljárásban – szintén az
5. melléklet szerinti hirdetményi mintát kell alkalmazni.
Szolgáltatási koncesszió esetén lásd a Kbt. 242. §-ának
(4) bekezdését, 266–267. §-át [267. §-ának (4) és (5) bekezdését is]. Lásd a Kbt. 246. §-ának (7) bekezdését is.
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2. A hirdetmény nyílt eljárás esetén ajánlati felhívást,
meghívásos vagy tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén pedig részvételi felhívást jelent.
3. Az I.1) pontban szereplõ „további információk a következõ címen szerezhetõk be” rovat kapcsán lásd a Kbt.
56. §-ának (1) bekezdését, illetõleg 103. §-ának (1) bekezdését [Lásd a Kbt. 136. §-ának (5) bekezdését is].
4. Az I.1) pontban szereplõ „a dokumentáció és további
iratok a következõ címen szerezhetõk be” rovat kitöltése
nyílt eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén kötelezõ,
meghívásos vagy tárgyalásos eljárás esetén nem kötelezõ,
de lehetséges [Kbt. 54. §-ának (2) bekezdése, 101. §
(3) bekezdésének b) pontja, 120. § (1) bekezdésének
c) pontja, valamint 123/B. § (1) bekezdésének a) pontja].
5. Az I.1) pontban szereplõ „az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következõ címre kell benyújtani”
rovat kapcsán nyílt eljárás esetén ajánlatot, versenypárbeszéd, meghívásos vagy tárgyalásos eljárás esetén pedig
részvételi jelentkezést kell érteni.
6. A II.1.1) pontban szereplõ „Az ajánlatkérõ által a
szerzõdéshez rendelt elnevezés” kapcsán lásd az általános
megjegyzések 6. pontját.
7. A II.1.2. a), 1.2. b), 1.2. c) pontok kapcsán lásd a
Kbt. 242. §-át.
8. A II.1.3) pontban az „Keretmegállapodás megkötése” rovat megjelölése a Kbt. 259. §-a és 136/A. §-ának
(1) bekezdése szerinti eljárásra és keretmegállapodás [Kbt.
4. §-ának 12. pontja, illetõleg 136/A. § (5) és (6) bekezdése] megkötésére utal.
A II.1.3) pontban az „Dinamikus beszerzési rendszer
(DBR) létrehozása” rovat megjelölése a Kbt. 246. §-ának
(4) bekezdése szerinti eljárásra utal. (Kbt. 4. §-ának
2/C. pontja) A rovatot – a Kbt. vonatkozó rendelkezéseinek hatálybalépésével összhangban – 2007. január 1-jétõl
lehet alkalmazni.
9. A II.1.4) pont kapcsán lásd a Kbt. – 259. §-ára is tekintettel – 136/A. §-ának (2) és (3), valamint (6) bekezdését, illetõleg 39/A. §-ának (1) bekezdését.
10. A II.1.5) pont kapcsán lásd a Kbt. 50. §-ának (1) bekezdését, valamint 58. §-át, illetõleg 51. §-ának (3) bekezdését. [A közbeszerzési mûszaki leírás, valamint az 58. §
(5) bekezdésében foglaltak a dokumentációban is megadhatók.]
11. A II.1.6) pont kapcsán, e rendelet hatálybalépése
idején a Közös Közbeszerzési Szójegyzéket (CPV),
valamint az egyéb nómenklatúrák és a CPV közötti megfelelést a Közös Közbeszerzési Szójegyzékrõl szóló
2151/2003/EK
bizottsági
rendelettel
módosított
2195/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet tartalmazza.
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12. A II.1.7) pont kapcsán, ha az ajánlatkérõ lehetõvé teszi a közbeszerzés egy részére (részeire) történõ ajánlattételt, elõ kell írnia – a „További információk” körében –,
hogy a közbeszerzés tárgyának mely részeire (elemeire)
lehet részajánlatot tenni [Kbt. 50. § (3) bekezdése].
13. A II.1.8) pont kapcsán lásd a Kbt. 51. §-át.
14. A II.2.1) pont kapcsán lásd a Kbt. 50. §-ának (1) és
(2) bekezdését is.
15. A II.2.2) pont (vételi jog) kapcsán lásd a Kbt.
24. §-át, 37. §-ának (2) bekezdését, valamint a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 375. §-a
irányadó.
16. A III.1.1) pont kapcsán lásd a Ptk. vonatkozó rendelkezéseit, valamint a Kbt. 53. §-ának (5) bekezdését.
17. A III.1.2) pont kapcsán lásd a Kbt. 53. §-ának (1) bekezdését [és adott esetben 26. §-át, 242. §-ának (4) bekezdését].
18. A III.1.3) pont kapcsán lásd a Kbt. 52. §-át.
19. A III.1.4) pont kapcsán lásd a Kbt. 53. §-ának
(6)–(8) bekezdését.
20. A III.2.1–3) pont kapcsán lásd a Kbt. 13. §-ának
(4) bekezdését, 60–69. §-át és 71. §-át, illetõleg 105. §-át.
E pontban az alvállalkozókra, illetõleg a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókra vonatkozó feltételeket is érteni
kell a Kbt.-vel összhangban.
A III.2.2–3) pontokban „az alkalmasság minimumkövetelményei” rovatokban kell meghatározni – az alkalmasság megítélésével kapcsolatban – a Kbt. 69. §-ának (2) bekezdésében foglaltakat. (Az ajánlatkérõnek legalább
egy-egy alkalmassági feltételt elõ kell írnia a gazdasági és
pénzügyi alkalmasság, illetve a mûszaki, szakmai alkalmasság körében.)
21. A III.2.4) pont kapcsán lásd a Kbt. – 2007. január
1-jén hatályba lépõ – 17/A. §-át és a Kbt. 404. §-a (1) bekezdésének m) pontjában kapott felhatalmazás alapján
megalkotandó kormányrendeletet.
22. A III.3.1) pont kapcsán lásd a Kbt. 61. §-ának (3) bekezdését is.
23. A III.3.2) pont kapcsán lásd a Kbt. 65. §-ának (2) bekezdését.
24. A IV.1.1) pont kapcsán lásd a Kbt. 246. §-át,
257. §-a (3) bekezdésének harmadik mondatát, 258. §-át,
259. §-t, 267. §-ának (1) bekezdését. Keretmegállapodásos
eljárás (Kbt. 259. §) esetén az ilyen eljárás elsõ része szerinti eljárást kell megadni [Kbt. 136/A. §-ának (1) bekezdése], egyben a II.1.3) pontban megfelelõen a „Keretmegállapodás megkötése” rovatot be kell jelölni.
Tárgyalásos eljárás alkalmazása esetén a „Megtörtént-e
már a részvételre jelentkezõk kiválasztása, megjelölése?”
rovatnál a „További információk” körében kell megjelölni
azokat, akiket az eljárásban való részvételre az ajánlatkérõ
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meg kíván hívni, valamint ott kell arra a lehetõségre hivatkozni, hogy a megjelölteken kívül az eljárásban való részvételre mindazok jelentkezhetnek a részvételi felhívás
alapján, akik alkalmasak a szerzõdés teljesítésére [Kbt.
130. § (4) bekezdése].
Egyebekben a hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás kapcsán lásd a Kbt. 257. §-ának (1) bekezdését, (3) bekezdésének harmadik mondatát, 124. §-ának
(2) bekezdését, 125. §-ának (6) bekezdését, valamint
136/A. §-ának (1) bekezdését. A gyorsított eljárás kapcsán
pedig lásd a Kbt. 258. §-át, 267. §-ának (1) bekezdését,
136. §-át.
Versenypárbeszéd alkalmazása esetén a „További információk” rovatban kell megjelölni azokat, akiket az
ajánlatkérõ az eljárásban való részvételre meg kíván hívni,
valamint ott kell arra a lehetõségre hivatkozni, hogy a
megjelölteken kívül az eljárásban való részvételre mindazok jelentkezhetnek a részvételi felhívás alapján, akik alkalmasak a szerzõdés teljesítésére. [Kbt. 123/B. §-ának
(3) bekezdése]
25. A IV.1.2) pont Kbt.-vel összhangban történõ kitöltése csak meghívásos vagy tárgyalásos eljárás, illetõleg keretmegállapodás alkalmazása esetén lehetséges.
Meghívásos, illetõleg keretmegállapodásos eljárás esetén keretszámot lehet (123. §, 130. §), illetõleg kell
[136/A. § (3) bekezdése] meghatározni, tárgyalásos eljárás
esetén pedig létszámot vagy keretszámot.
A jelentkezõk számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok (rangsorolás) kapcsán lásd a Kbt. 123. §
(4) bekezdését, valamint 130. § (6) bekezdését.
26. A IV.1.3) pont kapcsán lásd a Kbt. 128. §-ának
(4) bekezdését, valamint 123/E. §-ának (2) bekezdését.
27. A IV.2.1) pontot – a Kbt. 57. §-ával összhangban – a
következõk szerint kell kitölteni az összességében legelõnyösebb ajánlat kiválasztása esetén: meg kell határozni a
részszempontokat és azok súlyszámát. A pontszám alsó és
felsõ határát, valamint a pontozási módszert (módszereket) a „További információk” körében kell megadni azzal,
hogy a módszer (módszerek) részletes ismertetése a dokumentációban is megadható [Kbt. 57. § (5) bekezdése,
120. § (3) bekezdése].
Lásd még a Kbt. 141. §-ának a) pontját [265. §-ának
(1) bekezdését].
Ha az ajánlatkérõ a részszempontok körében alszempontokat is meghatároz [Kbt. 57. § (4) bekezdésének
e) pontja], az alszempontokat és súlyszámukat is meg kell
adnia a hirdetményben a részszempontok mellett vagy az
„További információk” körében.
28. A IV.2.2) pont kapcsán lásd a Kbt. 90. §-ának (5) bekezdését, 130. §-ának (8) bekezdését, 134. §-ának (7) bekezdését, 136/D. §-ának (6) bekezdését, valamint
4. §-ának 3/A. pontját. A IV.2.2) pontot – a Kbt. vonatkozó
rendelkezéseinek hatálybalépésével összhangban – 2006.
július 1-jétõl lehet alkalmazni.
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29. A IV.3.1) pontban szereplõ „Az ajánlatkérõ által az
aktához rendelt hivatkozási szám” kapcsán lásd az általános megjegyzések 7. pontját.
30. A IV.3.2) pont kapcsán lásd a Kbt. 247–248. §-át.
31. A IV.3.3) pontban a dokumentáció [Kbt. 54. §,
246. § (7) bekezdése] beszerzésére vonatkozó feltételeket
kell megadni. E pont kitöltése nyílt eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén kötelezõ, meghívásos vagy tárgyalásos eljárás esetén nem kötelezõ, de lehetséges [Kbt. 101. §
(3) bekezdésének b) pontja, 120. § (1) bekezdésének
c) pontja, valamint 123/B. § (1) bekezdésének a) pontja].
Meghívásos vagy tárgyalásos eljárás esetén – ha az ajánlatkérõ részvételi dokumentációt (Kbt. 102. §) is készít – a
részvételi dokumentációval kapcsolatos információkat az
„További információk” körében kell megadni.
32. A IV.3.4) pontban nyílt eljárás esetén ajánlattételi
határidõt kell érteni, meghívásos, tárgyalásos eljárás, illetõleg versenypárbeszéd esetén pedig részvételi határidõt
[Kbt. 101. § (4) bekezdésének a) pontja].
Egyebekben lásd a Kbt. 74. §-át, illetõleg 107. §-át,
valamint gyorsított eljárás esetén a Kbt. 136. §-ának
(2) bekezdését. Építési koncesszió esetén lásd a Kbt.
141. §-ának b) pontját, 265. §-ának (2) bekezdését.
33. A IV.3.5) pont kapcsán lásd a Kbt. 101. §-a (4) bekezdésének e) pontját és 119. §-át.
34. A IV.3.7) pont kapcsán a Kbt. 78. §-ának (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy az ajánlattevõ legalább az
ajánlati felhívásban megadott tervezett szerzõdéskötési
idõpont lejártáig kötve van ajánlatához (kivéve, ha az ajánlatkérõ úgy nyilatkozott, hogy egyik ajánlattevõvel sem
kíván szerzõdést kötni). E pontban tehát a Kbt.-ben elõírtnál rövidebb ajánlati kötöttségi idõtartamot nem határozhat meg az ajánlatkérõ, hosszabbat azonban igen. A tervezett szerzõdéskötési idõpontot – a Kbt.-ben elõírtaknak
megfelelõen [99. § (2) bekezdése] – a „További információk” körében kell megadni. [Meghívásos eljárás esetén az
ajánlati kötöttség idõtartamáról az ajánlattételi felhívásban
kell rendelkezni; Kbt. 120. § (1) bekezdésének k) pontja.]
E pont kitöltése nem érinti a Kbt. 254. §-a szerinti tárgyalás kezdeményezésének lehetõségét, illetõleg tárgyalást
(újabb ajánlattételt).
35. A IV.3.8) pont kapcsán „Az ajánlatok felbontásán
jelenlétre jogosult személyek” rovatban nyílt eljárás esetén a Kbt. 80. §-ának (2) bekezdésével összhangban kell
rendelkezni. (A meghívásos vagy tárgyalásos eljárás esetén – a Kbt. 101. §-a (4) bekezdésének c) pontjával és
110. §-ának (2) bekezdésével összhangban – a További információk, VI.3.4) pontjában kell rendelkezni a részvételi
jelentkezések felbontásának feltételeirõl.)
Az ajánlatok felbontásának dátuma, helye és idõpontja
tekintetében nyílt eljárás esetén lásd a Kbt. 79. §-át és
80. §-ának (1) bekezdését. Az ajánlatok felbontásának
(kezdõ) idõpontja tehát megegyezik az ajánlattételi határidõ lejártának idõpontjával.
36. A VI.1) pont kapcsán lásd a Kbt. 37. §-ának (1) bekezdését is.
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37. A VI.2) pont kapcsán lásd a Kbt. 53. §-ának (2) bekezdését.
38. A VI.3.1) pont kapcsán lásd a Kbt. 83. §-ának (1) és
(2) bekezdését, illetõleg 112. §-ának (1) és (2) bekezdését.
39. A VI.3.2) pont kapcsán lásd a Kbt. 53. §-ának (3) bekezdését.
40. A VI.3.4) pont kapcsán a részvételi jelentkezések
felbontásának feltételeirõl – meghívásos vagy tárgyalásos
eljárás esetén – a Kbt. 101. §-a (4) bekezdésének b) pontjával, 109. §-ával és 110. §-ának (1) bekezdésével összhangban kell rendelkezni. A részvételi jelentkezések felbontásának (kezdõ) idõpontja tehát megegyezik a részvételi határidõ lejártának idõpontjával. Lásd a 30. pontban írtakat is.
41. A VI.3.5) pont kapcsán lásd a Kbt. 101. §-a (4) bekezdésének d) pontját.
42. A VI.3) pontban kell megadni azokat az egyéb (és a
hirdetmény korábbi pontjaiban nem vagy csak részlegesen
szereplõ) információkat, melyek megadása a Kbt. alapján
kötelezõ az ajánlati vagy a részvételi felhívásban, valamint
azokat az információkat, melyek megadása – a Kbt. szerint
az ajánlatkérõ döntésétõl függõen – kötelezõ vagy lehetséges az ajánlati vagy a részvételi felhívásban.
Ezekkel összefüggésben lásd a Kbt. következõ rendelkezéseit: 13. § (4) bekezdése, 48. § (2) bekezdése, 50. §
(3) bekezdése, 51. § (3) bekezdése, 53. § (4) bekezdése,
54. § (2) bekezdése, 56. § (5) bekezdése, 57. § (5) bekezdése, 58. § (1) bekezdése, 59. § (1) és (2) bekezdése, (5) bekezdésének b) pontja, 70. § (1) bekezdése, 71. § (1) bekezdése, 79. § (2) és (3) bekezdése, 91. § (2) bekezdése, 99. §
(1) bekezdése; 101. § (3) bekezdése, 102. § (1) bekezdése,
103. § (4) bekezdése, 104. § (1) bekezdése, 105. § (1) bekezdése, 109. § (2) és (3) bekezdése, 123/B. § (3) bekezdése, 130. § (4) bekezdése; 140. § (1) bekezdése; 253. §
(1) bekezdése, 310. § (3) bekezdése. [Meghívásos vagy
tárgyalásos eljárás esetén lásd a Kbt. 101. §-ának (2) bekezdését is.]
6. melléklet
1. A hirdetmény kapcsán lásd a Kbt. 4. §-ának
2/C. pontját, 246. §-ának (4) bekezdését, 275. §-ának
(5) bekezdését, valamint a Kbt. 404. §-a (1) bekezdésének
l) pontjában adott felhatalmazás alapján a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó részletes szabályokat tartalmazó kormányrendeletet.
2. A hirdetmény elsõ oldalán a „VI. fejezet” melletti
négyzetet kell megjelölni, ha a Kbt. VI. fejezete [246. §
(4) bekezése] kerül alkalmazásra, a Kbt. VI. fejezete szerinti ajánlatkérõ (kiíró) hirdetményérõl van szó; míg a
„VII. fejezet” melletti négyzetet kell megjelölni, ha a Kbt.
VII. fejezete [275. § (5) bekezdése] kerül alkalmazásra, a
Kbt. VII. fejezete szerinti ajánlatkérõ (kiíró) hirdetményérõl van szó.
3. A II.5) pontban a becsült érték kapcsán lásd a Kbt.
39/A. §-ának (2) bekezdését is.
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7. melléklet
1. A hirdetmény Közbeszerzési Értesítõben történõ
közzététele kapcsán lásd a Kbt. VI. fejezete szerinti meghívásos vagy hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárást, illetõleg gyorsított eljárást (részvételi szakaszát). Építési koncesszió, valamint szolgáltatási koncesszió esetében – a Kbt. VI. fejezete szerinti meghívásos
vagy hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás
részvételi szakaszának végén – szintén a 7. számú melléklet szerinti hirdetményi mintát kell alkalmazni a Közbeszerzési Értesítõben történõ kötelezõ közzétételre [Kbt.
265. § (4) bekezdése, 255. § (4) bekezdése; 266. §].
A hirdetmény Közbeszerzési Értesítõben történõ közzététele kapcsán továbbá lásd a Kbt. VII. fejezete szerinti
részvételi felhívást tartalmazó hirdetménnyel induló meghívásos vagy tárgyalásos eljárást, idõszakos elõzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel vagy elõminõsítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos vagy tárgyalásos eljárást (részvételi szakaszát), továbbá a VII. fejezet szerinti
keretmegállapodásos eljárás elsõ részeként [Kbt. 288. §
(2) bekezdése] a meghívásos vagy a tárgyalásos eljárást
(részvételi szakaszát).
2. Az I.2) pontban szereplõ „Az ajánlatkérõ típusa”
kapcsán lásd az általános megjegyzések 5. pontját.
3. A II.1.1) pontban szereplõ „Az ajánlatkérõ által a
szerzõdéshez rendelt elnevezés” kapcsán lásd az általános
megjegyzések 6. pontját.
4. A II.1.3) pont kapcsán lásd a VI. fejezet alkalmazásában a Kbt. 259. §-át, valamint a VII. fejezet alkalmazásában a Kbt. 288. §-ának (2) bekezdését. (Keretmegállapodásos eljárás alkalmazása esetén az eljárás elsõ részeként
alkalmazott kétszakaszos eljárás részvételi szakaszáról készített tájékoztatóban kell az „IGEN” választ megjelölni.)
A „Dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló
szerzõdések” rovat megjelölése a Kbt. 246. §-ának (4) bekezdése, valamint 275. §-ának (5) bekezdése szerinti eljárásra utal. [Kbt. 4. §-ának 2/C. pontja] A rovatot – a Kbt.
vonatkozó rendelkezéseinek hatálybalépésével összhangban – 2007. január 1-jétõl lehet alkalmazni.
5. A IV.1.1.3) pontban a hirdetmény fajtájának megjelölése a közbeszerzési eljárást megindító, illetõleg meghirdetõ hirdetményre utal.
6. Az V.1) pont kapcsán – a Kbt. adott fejezetének alkalmazásától és az eljárás fajtájától is függõen – lásd a
Kbt. 114. §-át, 119. §-át, 123. §-át, 130. §-át, illetõleg
204. §-át, 210. §-ának (2) bekezdését, 221. §-ának (2) bekezdését.
7. Az V.6) pontot – az V.5) pont szerinti jelentkezõk
esetében – a részvételi jelentkezésben foglaltak alapján
kell kitölteni (lásd a Kbt. 105. §-át is). Építési koncesszió
esetén lásd a Kbt. 265. §-ának (3) bekezdését is.
8. Az V.7) pont kapcsán – a Kbt. adott fejezetének alkalmazásától és az eljárás fajtájától is függõen – lásd a
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Kbt. 123. §-át, 130. §-át, illetõleg 204. §-át, 210. §-ának
(2) bekezdését, 221. §-ának (2) bekezdését.
Ha a korábban meghatározott és feltüntetett rangsorolás
módja szerint az ajánlatkérõnek rangsorolnia kellett a jelentkezõket, ebben az esetben kell az V.3) pontban a jelentkezõket rangsorolva felsorolnia.
9. A VI.2) 1) pont kapcsán lásd a Kbt. 117. §-át, illetõleg 210. §-a (1) bekezdésének p) pontját, 221. §-a (1) bekezdésének p) pontját.
10. A VI.2) 2) pont kapcsán lásd a részvételi felhívásnak, illetõleg a Kbt. VII. fejezetének alkalmazása esetén az
idõszakos elõzetes tájékoztatónak vagy az elõminõsítési
hirdetménynek is a közzétételét a Közbeszerzési Értesítõben.
11. A VI.2) 3) pont kapcsán lásd a Kbt. 119. §-át,
101. §-a (4) bekezdésének e) pontját, illetõleg 210. §-a
(1) bekezdésének q) pontját, 221. §-a (1) bekezdésének
q) pontját. E pontot akkor nem kell kitölteni, ha a részvételi szakasz eredménytelen (Kbt. 115. §).
12. A VI.2) 4) pont kapcsán lásd a Kbt. 115. §-át.
13. A VI.2) 5) pont kapcsán lásd a Kbt. 310. §-ának
(2)–(3) bekezdését is.
8. melléklet
1. A hirdetmény Közbeszerzési Értesítõben történõ
közzététele kapcsán lásd a Kbt. VI. fejezete szerinti nyílt,
meghívásos, hirdetmény közzétételével induló vagy hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást, illetõleg gyorsított eljárást, valamint egyszerûsített eljárást és keretmegállapodásos eljárást. A keretmegállapodásos eljárás mindkét
része [Kbt. 136/A. § (1) bekezdése, 136/C. § (5) bekezdése] végén hirdetményt kell közzétenni a Közbeszerzési Értesítõben az eljárás eredményérõl. Építési koncesszió,
valamint szolgáltatási koncesszió esetében – a Kbt. VI. fejezete szerinti eljárás végén szintén – a 8. számú melléklet
szerinti hirdetményi mintát kell alkalmazni a Közbeszerzési Értesítõben történõ kötelezõ közzétételre. A Kbt.
VI. fejezete alkalmazásában a jogi szolgáltatásoknak a
Kbt. 153. §-ának (1) bekezdésében megadott körében eljárva (közbeszerzési eljárás nélkül) a szerzõdés megkötésérõl szóló tájékoztatót szintén a 8. számú melléklet szerinti hirdetményi minta alapján kell elkészíteni (Kbt.
269. §).
A hirdetmény Közbeszerzési Értesítõben történõ közzététele kapcsán továbbá lásd a Kbt. VII. fejezete szerinti
nyílt eljárást, részvételi felhívást tartalmazó hirdetménnyel induló meghívásos vagy tárgyalásos eljárást, idõszakos elõzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel
vagy elõminõsítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos vagy tárgyalásos eljárást, hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást, valamint egyszerûsített eljárást és keretmegállapodásos eljárást. A keretmegállapodásos eljárás mindkét
része (Kbt. 288. §) végén hirdetményt kell közzétenni a
Közbeszerzési Értesítõben az eljárás eredményérõl. A Kbt.
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VII. fejezete alkalmazásában a jogi szolgáltatásoknak a
Kbt. 153. §-ának (1) bekezdésében megadott körében eljárva (közbeszerzési eljárás nélkül) a szerzõdés megkötésérõl szóló tájékoztatót szintén a 8. számú melléklet szerinti hirdetményi minta alapján kell elkészíteni (Kbt.
290. §).

2006/3. szám

2. Az I.2) pontban szereplõ „Az ajánlatkérõ típusa”
kapcsán lásd az általános megjegyzések 5. pontját.

dését, 257. §-ának (2) bekezdését, 139. §-a (2) bekezdésének második mondatát (építési koncesszió esetében,
265. §), illetõleg 147. §-ának (2) és (5) bekezdését (egyszerûsített eljárás esetében, 268. §).
A IV.1.4) pont kapcsán – a Kbt. VII. fejezetének alkalmazása esetén – lásd a Kbt. 225. §-át, 287. §-át, illetõleg
147. §-ának (2) és (5) bekezdését és 238. §-ának (3) bekezdését (egyszerûsített eljárás esetében, 289. §).

3. A II.1.1) pontban szereplõ „Az ajánlatkérõ által a
szerzõdéshez rendelt elnevezés” kapcsán lásd az általános
megjegyzések 6. pontját.

9. A IV.1.5) pontban a hirdetmény fajtájának megjelölése a közbeszerzési eljárást megindító, illetõleg meghirdetõ hirdetményre utal.

4. A II.1.3) pontot csak keretmegállapodásos eljárás,
illetve dinamikus beszerzési rendszer esetében kell kitölteni. A II.1.3) pontban a „Keretmegállapodás” rovat kapcsán
– a Kbt. VI. fejezetének alkalmazása esetén – lásd a Kbt.
246. §-ának (3) bekezdését, 259. §-át, 265. §-ának (4) bekezdését, 267. §-ának (1) bekezdését. Keretmegállapodásos eljárás alkalmazása esetén az eljárás elsõ részérõl készített tájékoztatóban a „keretmegállapodás megkötése”
rovatot kell megjelölni, az eljárás második részérõl készített tájékoztatóban pedig értelemszerûen a „keretmegállapodáson alapuló szerzõdés megkötése” rovatot kell
megjelölni.
A II.1.3) pontban a „Keretmegállapodás” rovat kapcsán
– a Kbt. VII. fejezetének alkalmazása esetén – lásd a Kbt.
275. §-ának (4) bekezdését, 288. §-át [238. §-ának (5) bekezdését]. Keretmegállapodásos eljárás alkalmazása esetén az eljárás elsõ részérõl készített tájékoztatóban a „keretmegállapodás megkötése” rovatot kell megjelölni, az
eljárás második részérõl készített tájékoztatóban pedig értelemszerûen a „keretmegállapodáson alapuló szerzõdés
megkötése” rovatot kell megjelölni.
A II.1.3) pontban az „Dinamikus beszerzési rendszeren
(DBR)alapuló szerzõdések” rovat megjelölése a Kbt.
246. §-ának (4) bekezdése, illetõleg 275. §-ának (5) bekezdése szerinti eljárásra utal. (Kbt. 4. §-ának 2/C. pontja) A
rovatot – a Kbt. vonatkozó rendelkezéseinek hatálybalépésével összhangban – 2007. január 1-jétõl lehet alkalmazni.

10. A IV.2) pont kapcsán, ha az ajánlatkérõ a részszempontok körében alszempontokat is meghatározott [Kbt.
57. § (4) bekezdésének e) pontja], az alszempontokat és
súlyszámukat is meg kell adnia a hirdetményben a részszempontok mellett vagy az „További információk” körében.

5. A II.2) pont (és alatti pontok) többszöri kitöltése akkor lehetséges, ha az ajánlatkérõ lehetõvé tette a közbeszerzés egy részére (részeire) történõ ajánlattételt, és a részek tekintetében nyertesekkel kell szerzõdést kötnie [Kbt.
50. § (3) bekezdése, 99. § (1) bekezdése].
Az II.2) pont (és alatti pontok) többszöri értelemszerû
kitöltése keretmegállapodásos eljárás alkalmazása esetén
(lásd a 2. pontban írtakat) az eljárás elsõ része tekintetében
szintén lehetséges (keretmegállapodást kötõ ajánlattevõk).
(A keretmegállapodás száma ugyanaz egy keretmegállapodás esetén.)
6. A II.2.2) pont kapcsán lásd a Kbt. 26. §-át.

11. A IV.2.2) pont kapcsán lásd a Kbt. 90. §-ának (5) bekezdését, 130. §-ának (8) bekezdését, 134. §-ának (7) bekezdését, 136/D. §-ának (6) bekezdését, valamint
4. §-ának 3/A. pontját. A IV.2.2) pontot – a Kbt. vonatkozó
rendelkezéseinek hatálybalépésével összhangban – 2006.
július 1-jétõl kell alkalmazni.
12. Az V.4) pont többszöri kitöltése akkor lehetséges,
ha az ajánlatkérõ lehetõvé tette a közbeszerzés egy részére
(részeire) történõ ajánlattételt, és a részek tekintetében
nyertesekkel kell szerzõdést kötnie [Kbt. 50. § (3) bekezdése, 99. § (1) bekezdése].
Az V.4) pont többszöri értelemszerû kitöltése keretmegállapodásos eljárás alkalmazása esetén (lásd a 2. pontban
írtakat) az eljárás elsõ része tekintetében szintén lehetséges (keretmegállapodást kötõ ajánlattevõk). (A keretmegállapodás száma ugyanaz egy keretmegállapodás esetén.)
13. Az V.5) pontot a nyertes ajánlattevõ(k) ajánlatában
foglaltak alapján kell kitölteni [lásd a Kbt. 71. §-át, illetõleg 105. §-át, valamint 304. §-ának (2) bekezdését is]. Építési koncesszió esetén lásd a Kbt. 265. §-ának (3) bekezdését is.
A szerzõdés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz
százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók esetében az „Arány (rész)” rovatot kell bejelölni. A szerzõdés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének
tíz százalékát meg nem haladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozókat ebben a pontban nem kell szerepeltetni. Harmadik személy igénybevételével kapcsolatban az
„Arány (rész)” rovatot nem kell kitölteni.
14. A VI.2.2) pont kapcsán lásd a Kbt. 92. §-át,
99. §-ának (3) bekezdését, 115. §-át, 121. §-ának (7),
(9) bekezdését, 254. §-ának (6) bekezdését, 283. §-ának
(6) bekezdését.

7. A II.2.3) pont kapcsán lásd a Kbt. 242. §-ának (4) bekezdését.

15. A VI.2.3) pont kapcsán lásd a Kbt. 96. §-ának (2) bekezdését.

8. A IV.1.4) pont kapcsán – a Kbt. VI. fejezetének alkalmazása esetén – lásd a Kbt. 125. §-ának (1)–(5) bekez-

16. A VI.2.4) pont kapcsán lásd a Kbt. 91. §-ának (2) bekezdését.
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17. A VI.2.5) pont kapcsán lásd a Kbt. 50. §-ának (3) bekezdését is.
18. A VI.2.7) pont kapcsán lásd a Kbt. 146. §-át,
149. §-ának (1) bekezdését.
19. A VI.2.8) pont kapcsán – a Kbt. VI. fejezetének alkalmazása esetén – lásd a Kbt. 132. §-át, 135. §-ának
(2) bekezdését, 257. §-ának (3) bekezdését, illetõleg
148. §-át.
A VI.2.8) pont kapcsán – a Kbt. VII. fejezetének alkalmazása esetén – lásd a Kbt. 227. §-ának (3) bekezdését,
228. §-ának (2) bekezdését, 229. §-ának (2) bekezdését,
230. §-át, 234. §-ának (1) bekezdését, illetõleg 148. §-át,
238. §-ának (2) bekezdését.
20. A VI.2) pontban kell még megadni a Kbt. 254. §-a
vagy 283. §-a szerinti tárgyalás kezdeményezése esetén a
tárgyalás eredményét. Ennek kapcsán lásd – a Kbt. VI. fejezetének alkalmazása esetén – a Kbt. 254. §-ának (7) bekezdését, 256. §-ának (3) bekezdését, 265. §-ának (4) bekezdését, 266. §-át. Lásd még továbbá – a Kbt. VII. fejezetének alkalmazása esetén – a Kbt. 283. §-ának (7) bekezdését.
21. A VI.2) pontban kell utalni a Kbt. 153. §-a (1) bekezdésének alkalmazására. Ennek kapcsán lásd a Kbt.
269. §-át, illetõleg 290. §-át. Ha az ajánlatkérõ e §-ok és a
Kbt. 153. §-ának (1) bekezdése alapján nem folytatott le a
Kbt. szerinti közbeszerzési eljárást meg kell jelölnie azt,
hogy a Kbt. 153. §-ának (1) bekezdését alkalmazta.
22. A VI.2) pont kapcsán lásd a Kbt. 310. §-ának
(2)–(3) bekezdését is.
9. melléklet
1. A hirdetmény kapcsán lásd a Kbt. 276. §, 277. §,
285. §-át (ennek alapján 207–208. §-át), illetõleg
288. §-ának (2) bekezdését. Az „Egyes ágazatokban” kifejezés utal arra, hogy a Kbt. VII. fejezete szerinti ajánlatkérõ hirdetményérõl van szó.
2. Az I. szakasz dokumentáció és további iratok (a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) beszerzési
címére vonatkozó részének kitöltése nem kötelezõ, de lehetséges [Kbt. 210. § (1) bekezdésének s) pontja, 275. §
(5) bek.] azzal, hogy a Kbt.-nek a dinamikus beszerzési
rendszerre vonatkozó rendelkezései 2007. január 1-jén
lépnek hatályba.
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6. A II.6) pont kapcsán a becsült értéket – a Kbt.-vel
összhangban – áfa nélkül kell érteni [Kbt. 274. §, 179. §
(1) bekezdése]. Lásd még a Kbt. 285. §-ának (2) bekezdését is.
7. Az I. Mellékletben – a Kbt.-vel összhangban – a következõ pontokat minden esetben ki kell tölteni:
– Az I. melléklet IV.1.1) pontja [lásd a Kbt. 208. §-a
(2) bekezdésének b) pontját];
– Az I. melléklet IV.3.2) pontja [lásd a Kbt. 208. §-a
(2) bekezdésének c) pontját];
– Az I. melléklet IV.3.4) pontja a szándéknyilatkozat
nyelve vonatkozásában [lásd a Kbt. 208. §-a (2) bekezdésének c) pontját];
– Az I. melléklet VI.2.6) pontja [lásd a Kbt. 208. §-a
(2) bekezdésének d) pontját].
8. Az I. melléklet II.1.2) a) pont kapcsán lásd a Kbt.
25. §-ának (1) bekezdését [167. §-át].
9. Az I. melléklet II.1.2) b) pont kapcsán lásd a Kbt.
24. §-át [167. §-át].
10. Az I. melléklet II.1.3) pontja kapcsán lásd a Kbt.
288. §-ának (2) bekezdését (Kbt. 4. § 12. pontja). (Lásd
még a 14. pontot is.) A „Dinamikus beszerzési rendszer
(DBR) létrehozása” rovat megjelölése a Kbt. 275. §-ának
(5) bekezdése szerinti eljárásra utal. (Kbt. 4. §-ának
2/C. pontja) A rovatot – a Kbt. vonatkozó rendelkezéseinek hatálybalépésével összhangban – 2007. január 1-jétõl
lehet alkalmazni.
11. Az I. melléklet II.1.5) pontja kapcsán, ha az ajánlatkérõ lehetõvé teszi a közbeszerzés egy részére (részeire)
történõ ajánlattételt, elõ kell írnia – a „Kiegészítõ információk” körében –, hogy a közbeszerzés tárgyának mely elemeire (részeire) lehet részajánlatot tenni [Kbt. 50. §
(3) bek.].
12. Az I. melléklet II.2.2) pontja (vételi jog) kapcsán
lásd a Kbt. 24. §-át, 37. §-ának (2) bekezdését [167. §-át],
valamint a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi
IV. törvény (Ptk.) 375. §-a irányadó.
13. Az I. melléklet III.2) pontja kapcsán lásd a Kbt.
13. §-ának (4) bekezdését, 193–194. §-át. E pontban az alvállalkozókra, illetõleg a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókra vonatkozó feltételeket is érteni kell.

4. A II.3) pont kapcsán lásd a Kbt. 208. §-a (2) bekezdésének a) pontját.

14. Az I. melléklet IV.1.1) pontja kapcsán lásd a Kbt.
285. §-át, 288. §-ának (2) bekezdését. Keretmegállapodásos eljárás (Kbt. 288. §) esetén az ilyen eljárás elsõ része
szerinti eljárást kell megadni [Kbt. 288. § (2) bekezdése],
egyben az I. melléklet II.1.3) pontját megfelelõen (Keretmegállapodás megkötése: „X”) kell kitölteni.

5. A II.5) pont esetében az eljárás kezdetének tervezett
napja kapcsán lásd a Kbt. 209. §-ának (3) bekezdését. A
teljesítés kezdõnapjával összefüggésben pedig lásd a Kbt.
99. §-ának (2) bekezdését és 212. §-ának n) pontját is.

15. Az I. melléklet IV.3.1) pontjában a dokumentáció
[Kbt. 54. §, 210. § (1) bekezdésének s) pontja] beszerzésére vonatkozó feltételeket lehet megadni. Ha az ajánlatkérõ
részvételi dokumentációt (Kbt. 102. §) is készít, a részvé-

3. Az I szakasz utolsó részében a szándéknyilatkozat
fogalma kapcsán lásd a Kbt. 208. §-a (2) bekezdésének
c) pontját.

396

MAGYAR KÖZLÖNY

2006/3. szám

teli dokumentációval kapcsolatos információkat a „Kiegészítõ információk” körében lehet megadni.

hogy a közbeszerzés tárgyának mely részeire (elemeire)
lehet részajánlatot tenni [Kbt. 50. § (3) bekezdése].

16. Az I. melléklet IV.3.2) pontja kapcsán lásd a Kbt.
208. §-a (2) bekezdésének c) pontját (határidõ).

10. A II.1.9) pont kapcsán lásd a Kbt. 51. §-át, illetõleg
198. §-ának (1) bekezdését.

17. Az I. melléklet IV.3.4) pontja kapcsán lásd a Kbt.
208. §-a (2) bekezdésének c) pontját (nyelv/nyelvek).

11. A II.2.1) pont kapcsán lásd a Kbt. 50. §-ának
(1)–(2) bekezdését is.

18. Az I. melléklet VI.1) pontja kapcsán lásd a Kbt.
37. §-ának (1) bekezdését is.

12. A II.2.2) pont (vételi jog) kapcsán lásd a Kbt.
24. §-át, 37. §-ának (2) bekezdését, valamint a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 375. §-a is
irányadó.

19. Az I. melléklet VI.2.12) pontja kapcsán lásd a Kbt.
50. §-ának (3) bekezdését (lásd még: 11. pont), 102. §-át
(lásd még: 15. pont), 220. §-ának (5) bekezdését
[285. §-ának (2) bekezdését], 234. §-ának (3) bekezdését
[285. §-ának (2) bekezdését], 310. §-ának (2) bekezdését
is.
10. melléklet
1. A hirdetmény kapcsán lásd a Kbt. VII. fejezete szerinti nyílt eljárás, részvételi felhívást tartalmazó hirdetménnyel induló meghívásos vagy tárgyalásos eljárás szabályait, továbbá az VII. fejezet szerinti keretmegállapodásos eljárás elsõ részére vonatkozó szabályokat [Kbt. 288. §
(2) bekezdése]. Lásd a Kbt. 271. §-ának (3) bekezdését is.
Az „Egyes ágazatokban” kifejezés utal arra, hogy a Kbt.
VII. fejezete szerinti ajánlatkérõ hirdetményérõl van szó.
2. A hirdetmény nyílt eljárás esetén ajánlati felhívást
jelent, meghívásos vagy tárgyalásos eljárás esetén pedig
részvételi felhívást jelent.
3. Az I. szakasz további információkra vonatkozó része
kapcsán lásd a Kbt. 56. §-ának (1) bekezdését, illetõleg
103. §-ának (1) bekezdését.
4. Az I. szakasz dokumentáció beszerzésére vonatkozó
részének kitöltése nyílt eljárás esetén kötelezõ, meghívásos vagy tárgyalásos eljárás esetén nem kötelezõ, de lehetséges [Kbt. 101. § (3) bekezdésének b) pontja, 120. §
(1) bekezdésének c) pontja].
5. Az I. szakasz utolsó részében nyílt eljárás esetén kell
ajánlatot érteni, meghívásos vagy tárgyalásos eljárás esetén pedig részvételi jelentkezést kell érteni.
6. A II.1.2) pont kapcsán lásd a Kbt. 167. §-át.
7. A II.1.3) pontban a dinamikus beszerzési rendszer
(DBR) létrehozása kapcsán lásd a Kbt. 275. §-ának (5) bekezdését, a keretmegállapodás megkötése vonatkozásában
pedig a Kbt. 288. §-ának (2) bekezdését [Kbt. 4. §
12. pontja].
8. A II.1.5) pont kapcsán lásd a Kbt. 50. §-ának (1) bekezdését, 190. §-át, valamint 58. §-át, illetõleg 51. §-ának
(3) bekezdését [198. §-ának (1) bekezdését]. [A közbeszerzési mûszaki leírás és a 198. § (1) bekezdésében foglaltak a dokumentációban is megadhatók.]
9. A II.1.7) pont kapcsán, ha az ajánlatkérõ lehetõvé teszi a közbeszerzés egy részére (részeire) történõ ajánlattételt, elõ kell írnia – a „További információk” körében –,

13. A III.1.1) pont kapcsán lásd a Ptk. vonatkozó rendelkezéseit.
14. A III.1.2) pont kapcsán lásd a Kbt. 53. §-ának (1) bekezdését.
15. A III.1.3) pont kapcsán lásd a Kbt. 52. §-át.
16. A III.1.4) pont kapcsán lásd a Kbt. 53. §-ának (6) bekezdését.
17. A III.2) pont kapcsán – a Kbt. VII. fejezetének alkalmazása esetén – lásd a Kbt. 13. §-ának (4) bekezdését,
193–194. §-át. [Meghívásos vagy tárgyalásos eljárás esetén a Kbt. 69. §-ának (5) bekezdése kapcsán lásd a 101. §
(2) bekezdését és a 102. § (6) bekezdését.] E pontban az alvállalkozókra, illetõleg a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókra vonatkozó feltételeket is érteni kell a Kbt.-vel
összhangban.
18. A III.2.2–3) pontokban „az alkalmasság minimumkövetelményei” rovatokban kell meghatározni – az alkalmasság megítélésével kapcsolatban – a Kbt. 69. §-ának
(2) bekezdésében foglaltakat. (Az ajánlatkérõnek legalább
egy-egy alkalmassági feltételt elõ kell írnia mind a gazdasági és pénzügyi alkalmasság, mind a mûszaki, illetve
szakmai alkalmasság körében.)
19. A III.2.4) ponttal kapcsolatban lásd a Kbt.
17/A. §-át. A rovatot – a Kbt. vonatkozó rendelkezéseinek
hatálybalépésével összhangban – 2007. január 1-jétõl kell
alkalmazni.
20. A III.3.1) pont kapcsán lásd a Kbt. 61. §-ának (3) bekezdését is.
21. A III.3.2) pont kapcsán lásd a Kbt. 65. §-ának (2) bekezdését.
22. A IV.1.1) pont kapcsán lásd a Kbt. 275. §-át
(281. §-át, 284. §-át, 288. §-át). Keretmegállapodásos eljárás (Kbt. 288. §) esetén az ilyen eljárás elsõ része szerinti
eljárást kell megadni [Kbt. 288. § (2) bekezdése], egyben a
II.1.3) pontban a „Keretmegállapodás megkötése” rovatot
kell megfelelõen bejelölni.
23. A IV.3.2) pont kapcsán lásd a Kbt. 276–277. §-át.
24. A IV.1.2) pont Kbt.-vel összhangban történõ kitöltése csak meghívásos vagy tárgyalásos eljárás alkalmazása
esetén lehetséges (204. §). A pont kitöltése esetén a rang-
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sorolás módját a „Kiegészítõ információk” körében kell
megadni [Kbt. 204. § (5) bekezdése].

lás kezdeményezésének lehetõségét, illetõleg a tárgyalást
(újabb ajánlattételt).

25. A IV.2.1) pontot – a Kbt. 57. §-ával összhangban – a
következõk szerint kell kitölteni az összességében legelõnyösebb ajánlat kiválasztása esetén: meg kell határozni a
részszempontokat és azok súlyszámát; a pontszám alsó és
felsõ határát, valamint a pontozási módszert (módszereket) a „Kiegészítõ információk” körében azzal, hogy a
módszer (módszerek) részletes ismertetése a dokumentációban is megadható [Kbt. 57. § (5) bekezdése, 120. §
(3) bekezdése].
Ha az ajánlatkérõ a részszempontok körében alszempontokat is meghatároz [Kbt. 57. § (4) bekezdésének
e) pontja], az alszempontokat és súlyszámukat is meg kell
adnia a hirdetményben a részszempontok mellett vagy a
„További információk” körében.

31. A IV.3.8) pont kapcsán nyílt eljárás esetén lásd a
Kbt. 79. §-át és 80. §-ának (1) bekezdését. Az ajánlatok
felbontásának (kezdõ) idõpontja tehát megegyezik az
ajánlattételi határidõ lejártának idõpontjával. Meghívásos
vagy tárgyalásos eljárás esetén a Kbt. 101. §-a (4) bekezdésének b) pontjával, 109. §-ával és 110. §-ának (1) bekezdésével összhangban kell rendelkezni. A részvételi jelentkezések felbontásának (kezdõ) idõpontja tehát megegyezik a részvételi határidõ lejártának idõpontjával. Lásd a
27. pontban írtakat is.
Az ajánlatok felbontásánál jelenlétre jogosult személyek vonatkozásában nyílt eljárás esetén a Kbt. 80. §-ának
(2) bekezdésével összhangban kell rendelkezni. Meghívásos vagy tárgyalásos eljárás esetén a Kbt. 101. §-a (4) bekezdésének c) pontjával és 110. §-ának (2) bekezdésével
összhangban kell rendelkezni.

26. A IV.3.3) pontban a dokumentáció [Kbt. 54. §,
271. § (6) bekezdése] beszerzésére vonatkozó feltételeket
kell megadni. E pont kitöltése nyílt eljárás esetén kötelezõ,
meghívásos vagy tárgyalásos eljárás esetén nem kötelezõ,
de lehetséges [Kbt. 101. § (3) bekezdésének b) pontja,
120. § (1) bekezdésének c) pontja]. Meghívásos vagy tárgyalásos eljárás esetén – ha az ajánlatkérõ részvételi dokumentációt (Kbt. 102. §) is készít – a részvételi dokumentációval kapcsolatos információkat a „További információk” körében kell megadni.
27. A IV.2.2) pont kapcsán lásd a Kbt. 271. §-ának
(6) bekezdését, 90. §-ának (5) bekezdését, 130. §-ának
(8) bekezdését, 134. §-ának (7) bekezdését, valamint
4. §-ának 3/A. pontját. A IV.2.2) pontot – a Kbt. vonatkozó
rendelkezéseinek hatálybalépésével összhangban – 2006.
július 1-jétõl kell alkalmazni.
28. A IV.3.4) pontban nyílt eljárás esetén kell ajánlattételi határidõt érteni, meghívásos vagy tárgyalásos eljárás
esetén pedig részvételi határidõt [Kbt. 101. § (4) bekezdésének a) pontja] kell érteni. A pont kapcsán lásd még a
Kbt. 195. §-át, 282. §-ának (1) bekezdését és 203. §-át,
284. §-ának (1) bekezdését.
29. A IV.3.5) pont kapcsán lásd a Kbt. 101. §-a (4) bekezdésének e) pontját és 119. §-át.
30. A IV.3.7) pont kapcsán a Kbt. 78. §-ának (2) bekezdése akként rendelkezik, hogy az ajánlattevõ legalább az
ajánlati felhívásban megadott tervezett szerzõdéskötési
idõpont lejártáig kötve van ajánlatához (kivéve, ha az ajánlatkérõ úgy nyilatkozott, hogy egyik ajánlattevõvel sem
kíván szerzõdést kötni). E pontban tehát a Kbt.-ben elõírtnál rövidebb ajánlati kötöttségi idõtartamot nem határozhat meg az ajánlatkérõ, hosszabbat azonban igen. A tervezett szerzõdéskötési idõpontot – a Kbt.-ben elõírtaknak
megfelelõen [99. § (2) bekezdése] – a „További információk” körében kell megadni. [Meghívásos eljárás esetén az
ajánlati kötöttség idõtartamáról az ajánlattételi felhívásban
kell rendelkezni; Kbt. 120. § (1) bekezdésének k) pontja.]
E pont kitöltése nem érinti a Kbt. 283. §-a szerinti tárgya-

32. A VI.1) pont kapcsán lásd a Kbt. 37. §-ának (1) bekezdését is.
33. A VI.3) pont kapcsán lásd a Kbt. 53. §-ának (2) bekezdését.
34. A VI.3) 1) pont kapcsán lásd a Kbt. 83. §-ának
(1)–(2) bekezdését, illetõleg 112. §-ának (1)–(2) bekezdését.
35. A VI.2) 2–3) pontok kapcsán lásd a Kbt. 53. §-ának
(3) bekezdését.
36. A VI.3) 4) pont kapcsán lásd a Kbt. 101. §-a (4) bekezdésének d) pontját.
37. A VI.3) 5) pont kapcsán lásd a Kbt. 57. §-át,
valamint a 24. pontban leírtakat.
38. A VI. 3) 6) pont kapcsán lásd a Kbt. 54. §-ának
(2) bekezdését, valamint a 25. pontban leírtakat. Itt adható
meg a dokumentáció rendelkezésre bocsátásának feltételeivel kapcsolatos minden további információ, melynek
megadására a IV.3.3) pontban, illetve az A. melléklet
II) pontjában nincs lehetõség.
39. A VI.3) 7) pont kapcsán lásd a Kbt. 13. §-ának
(4) bekezdését.
40. A VI.3) 8) pont kapcsán lásd a Kbt. 71. §-ának
(1) bekezdését.
41. A VI.3) pontban kell továbbá megadni azokat az
egyéb (és a hirdetmény korábbi pontjaiban nem vagy csak
részlegesen szereplõ) információkat, melyek megadása a
Kbt. alapján kötelezõ az ajánlati vagy a részvételi felhívásban, valamint azokat az információkat, melyek megadása
– a Kbt. szerint az ajánlatkérõ döntésétõl függõen – kötelezõ vagy lehetséges az ajánlati vagy a részvételi felhívásban.
Ezekkel összefüggésben lásd – a Kbt. VII. fejezetének
alkalmazásában az eljárás fajtájától is függõen – a Kbt. következõ rendelkezéseit: 13. § (4) bekezdése, 48. § (2) be-
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kezdése, 50. § (3) bekezdése, 51. § (3) bekezdése [190. §,
198. § (1) bekezdése], 53. § (4) bekezdése, 54. § (2) bekezdése, 56. § (5) bekezdése, 57. § (5) bekezdése, 59. §
(1)–(2) bekezdése, (5) bekezdésének b) pontja, 70. §
(1) bekezdése, 71. § (1) bekezdése, 79. § (2)–(3) bekezdése, 91. § (2) bekezdése, 99. § (1) bekezdése; 101. § (3) bekezdése, 102. § (1) bekezdése, 103. § (4) bekezdése, 104. §
(1) bekezdése, 105. § (1) bekezdése, 109. § (2)–(3) bekezdése; 190. §, 192. §, 199. § (3) bekezdése, 204. § (5) bekezdése, 220. §-ának (5) bekezdése, 233. § (2) bekezdése,
234. § (3) bekezdése, 310. §-ának (2) bekezdése. [Meghívásos vagy tárgyalásos eljárás esetén lásd a Kbt.
101. §-ának (2) bekezdését is.]
11. melléklet

2006/3. szám

12. melléklet
1. A hirdetmény kapcsán lásd a Kbt. VI. vagy VII. fejezete szerinti tervpályázati eljárást (270. §, 291. §,
154–160. §), valamint a Kbt. 404. §-a (1) bekezdésének
b) pontjában adott felhatalmazás alapján a tervpályázati eljárásra vonatkozó részletes szabályokat tartalmazó kormányrendeletet.
2. A hirdetmény elsõ oldalán a „VI. fejezet” melletti
négyzetet kell megjelölni, ha a Kbt. VI. fejezete (240. §,
270. §) kerül alkalmazásra, a Kbt. VI. fejezete szerinti
ajánlatkérõ (kiíró) hirdetményérõl van szó; míg a „VII. fejezet” melletti négyzetet kell megjelölni, ha a Kbt. VII. fejezete (271. §, 291. §) kerül alkalmazásra, a Kbt. VII. fejezete szerinti ajánlatkérõ (kiíró) hirdetményérõl van szó.

1. A hirdetmény kapcsán lásd a Kbt. 286. §-át (ennek
alapján 213–218. §-át), illetõleg 288. §-ának (2) bekezdését. Az „Egyes ágazatokban” kifejezés utal arra, hogy a
Kbt. VII. fejezete szerinti ajánlatkérõ hirdetményérõl van
szó.

3. Az I.1) pontban nyílt eljárás esetén kell pályázatot
(pályamûvet) érteni, meghívásos eljárás esetén pedig részvételi jelentkezést kell érteni.

2. Az I. szakasznak az elõminõsítési dokumentációra
vonatkozó részével kapcsolatban lásd a Kbt. 214. §-a
(2) bekezdésének d) pontját és 217. §-át.

5. A III.1) pont kapcsán lásd a Kbt. 156. §-ának (4) bekezdését, 61. §-ának (3) bekezdését, illetõleg 156. §-ának
(3) bekezdését is.

3. Az I. szakasznak az elõminõsítési kérelmek benyújtási címére vonatkozó részével kapcsolatban lásd a Kbt.
214. §-a (2) bekezdésének f) pontját.

6. A III.2) pont kapcsán lásd a Kbt. 61. §-ának (3) bekezdését is.

4. A II.3) pont kapcsán lásd a Kbt. 214. §-a (2) bekezdésének b) pontját, illetõleg 286. §-ának (2) bekezdését.
5. A III.1.1) pont kapcsán lásd a Kbt. 214. §-a (2) bekezdésének e) pontját, 216. §-át, 13. §-ának (4) bekezdését.
6. A IV.2.2) pont kapcsán lásd a Kbt. 214. §-a (2) bekezdésének c) pontját, (3) bekezdését. Az „Egyéb” válasz
megjelölése esetén a „További információk” körében kell
megfelelõ tájékoztatást adni az elõminõsítési rendszer idõtartamáról.

4. A II.1.1) pontban kell megadni a tervpályázati eljárás (pályázat) elnevezését (címét, jellegét).

7. A IV.1) pont kapcsán lásd a Kbt. 155. §-át is.
8. A IV.1) pontban a résztvevõk tervezett létszáma
vagy keretszáma kapcsán lásd a Kbt. 155. §-a (3) bekezdésének a) pontját, 156. §-át, 157. §-ának (2) bekezdését is.
Létszám vagy keretszám megadása esetén a rangsorolás
módját a „További információk” körében kell megadni
[Kbt. 157. § (3) bekezdése].

7. A IV.2.3) ponttal összefüggésben lásd a Kbt.
214. §-ának (3) bekezdését és 215. §-ának (4) bekezdését,
218. §-át is. Lásd még a Kbt. 286. §-ának (2) bekezdését is.

9. A IV.2) pont kapcsán lásd a Kbt. 155. §-a (3) bekezdésének b) pontját, 156. §-ának (2) bekezdését,
157. §-ának (2) bekezdését is. A pont kitöltése esetén a
„További információk” körében kell arra a lehetõségre hivatkozni, hogy a megjelölteken kívül valamennyi érdekelt
jelentkezhet az eljárásban való részvételre [Kbt. 157. §
(2) bekezdése].

8. A VI.2) 1) pont kapcsán lásd a Kbt. 214. §-a (2) bekezdésének d) pontját.

10. A IV.3) pont kapcsán lásd a Kbt. 157. §-ának (4) bekezdését is.

9. A VI.2) pontban – adott esetben – meg kell adni a következõ információkat:
– ha a hirdetmény megismétlése a korábbi elõminõsítési hirdetménynek, hivatkozást a korábbi hirdetményre és
közzétételének napját [lásd a Kbt. 214. §-ának (3) bekezdését];
– ha a hirdetmény módosítja a korábbi elõminõsítési
hirdetményt, hivatkozást a korábbi hirdetményre és közzétételének napját (lásd a Kbt. 218. §-át).
A VI.2) pont kapcsán lásd a Kbt. 234. §-ának (3) bekezdését [286. §-ának (2) bekezdését], 310. §-ának (2) bekezdését is.

11. A IV.5.1) pont kapcsán lásd a Kbt. 244. §-a (2) bekezdésének b) pontját, illetõleg 273. §-a (2) bekezdésének
b) pontját is.
12. A IV.5.2) pont kapcsán lásd a Kbt. 244. §-a (2) bekezdésének b) pontját, illetõleg 273. §-a (2) bekezdésének
b) pontját is.
13. A IV.5.3) pont kapcsán lásd a Kbt. 244. §-a (2) bekezdésének a) pontját, 125. §-ának (5) bekezdését
[257. §-ának (1) bekezdését], illetõleg 273. §-a (2) bekezdésének a) pontját, 225. §-ának (5) bekezdését
[287. §-ának (2) bekezdését] is.
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14. A IV.5.5) pont kapcsán lásd a Kbt. 158. §-át
[10. §-ának (7), (8) bekezdését] is.
15. A VI.2) pont kapcsán lásd a Kbt. 157. §-ának
(2)–(3) bekezdését is.
13. melléklet
1. A hirdetmény kapcsán lásd a Kbt. VI. vagy VII. fejezete szerinti tervpályázati eljárást (270. §, 291. §,
154–160. §), valamint a Kbt. 404. §-a (1) bekezdésének
b) pontjában adott felhatalmazás alapján a tervpályázati eljárásra vonatkozó részletes szabályokat tartalmazó kormányrendeletet.
2. A hirdetmény elsõ oldalán a „VI. fejezet” melletti
négyzetet kell megjelölni, ha a Kbt. VI. fejezete (240. §,
270. §) kerül alkalmazásra, a Kbt. VI. fejezete szerinti
ajánlatkérõ (kiíró) hirdetményérõl van szó; míg a „VII. fejezet” melletti négyzetet kell megjelölni, ha a Kbt. VII. fejezete (271. §, 291. §) kerül alkalmazásra, a Kbt. VII. fejezete szerinti ajánlatkérõ (kiíró) hirdetményérõl van szó.
3. Az V.2) pont kapcsán lásd a Kbt. 244. §-a (2) bekezdésének b) pontját, illetõleg 273. §-a (2) bekezdésének
b) pontját is.
14. melléklet
1. A hirdetmény kapcsán lásd a Kbt. negyedik része
(Kbt. 292–300. §) szerinti egyszerû közbeszerzési eljárást,
különösen a Kbt. 299. §-a (1) bekezdésének a) és c) pontját. [Lásd a Kbt. 292. §-át, 299. §-ának (3) bekezdését és
300. §-ának (6) bekezdését is.]
2. Az I.1.2) pont kapcsán lásd a Kbt. 56. §-ának (1) bekezdését is.
3. Az I.1.3) pont kitöltése nem kötelezõ, de lehetséges.
(Egyszerû közbeszerzési eljárásban dokumentáció készítése nem kötelezõ, de lehetséges.)
4. A II.1.2) pont kapcsán lásd a Kbt. 295. §-át (és
296. §-át), valamint 299. §-a (3) bekezdésének c) pontját.
5. A II.1.3) A „Keretmegállapodás megkötése”,
valamint a „Dinamikus beszerzései rendszer (DBR) létrehozása” rovatok megjelölése esetén a „További információk” körében meg kell jelölni a Kbt.-nek azokat a rendelkezéseit, amelyeket az ajánlatkérõ az eljárás lefolytatása
során alkalmazni fog. A „Dinamikus beszerzési rendszer
(DBR) létrehozása” rovatot – a Kbt. vonatkozó rendelkezéseinek hatálybalépésével összhangban – 2007. január
1-jétõl lehet alkalmazni.
6. A II.1.4) pontot akkor lehet kitölteni, ha az ajánlatkérõ a II.1.3) pontban bejelölte a „Keretmegállapodás megkötése” rovatot, és a „További információk” rovatban
megjelölte a Kbt. 136/A. §-ának (3) bekezdését.
7. A II.1.7) pont kapcsán, ha az ajánlatkérõ lehetõvé teszi a közbeszerzés egy részére (részeire) történõ ajánlattételt, egyértelmûvé kell tennie a „További információk” ro-

399

vatban, hogy a közbeszerzés tárgyának mely részeire (elemeire) lehet részajánlatot tenni. [Lásd még a Kbt.
300. §-ának (6) bekezdését, 99. §-ának (1) bekezdését.]
8. A II.2.2) pont (vételi jog) kapcsán lásd a Kbt.
24. §-át, 37. §-ának (2) bekezdését, valamint a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 375. §-a
irányadó.
9. A III.1.1) pont kapcsán – adott esetben – lásd a Kbt.
53. §-ának (5) bekezdését.
10. A III.1.2) pont kapcsán lásd a Kbt. 299. §-a (3) bekezdésének f) pontját.
11. A III.1.3) pont kapcsán – adott esetben – lásd a Kbt.
52. §-át.
12. A III.1.4) pont kapcsán lásd a Kbt. 53. §-ának
(6)–(8) bekezdését.
13. A III.2.2–3) pontban kell meghatározni az alkalmasság megítélésével kapcsolatban a Kbt. 69. §-ának (2) bekezdésében foglaltakat is [Kbt. 299. §-a (2) bekezdésének
h) pontja].
14. A III.2.4) ponttal kapcsolatban lásd a Kbt.
17/A. §-át. A rovatot – a Kbt. vonatkozó rendelkezéseinek
hatálybalépésével összhangban – 2007. január 1-jétõl lehet alkalmazni.
15. A III.3.1) pont kapcsán lásd a Kbt. 61. §-ának (3) bekezdését is.
16. A IV.1) pont kapcsán lásd a Kbt. 299. §-a (3) bekezdésének n) pontját, 300. §-ának (3), (6) bekezdését
(128. §-át).
17. A IV.2.1) pont kapcsán lásd a Kbt. 300. §-ának
(6) bekezdését és 57. §-ának (1)–(2) bekezdését, (3) bekezdésének a)–b) pontját és (4) és (5) bekezdését.
Az összességében legelõnyösebb ajánlat kiválasztása
esetén tehát ebben a pontban kell meghatározni a részszempontokat és azok súlyszámát; a „További információk” körében lehet megadni a bírálattal kapcsolatos esetleges egyéb információkat.
Ha az ajánlatkérõ a részszempontok körében alszempontokat is meghatároz [Kbt. 57. § (4) bekezdésének
e) pontja], az alszempontokat és súlyszámukat is meg kell
adnia a hirdetményben a részszempontok mellett vagy a
„További információk” körében.
18. A IV.2.2) pont kapcsán lásd a Kbt. 90. §-ának (5) bekezdését, 130. §-ának (8) bekezdését, 134. §-ának (7) bekezdését, 136/D. §-ának (6) bekezdését, valamint
4. §-ának 3/A. pontját. A IV.2.2) pontot – a Kbt. vonatkozó
rendelkezéseinek hatálybalépésével összhangban – 2006.
július 1-jétõl kell alkalmazni.
19. A IV.3.3) pont kitöltése nem kötelezõ, de lehetséges. (Egyszerû közbeszerzési eljárásban dokumentáció készítése nem kötelezõ, de lehetséges.) Amennyiben ez a
pont kitöltésre kerül a dokumentáció rendelkezésre bocsá-
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tásának módját a „További információk” rovatban kell
megadni.
20. A IV.3.3) pont kapcsán lásd a Kbt. 300. §-ának
(6) bekezdését és 74. §-ának (6) bekezdését, 75. §-ának
(2) bekezdését.
21. A IV.3.7) pont kapcsán lásd a Kbt. 300. §-ának
(3) bekezdését, (6) bekezdését és 99. §-ának (1) bekezdését. E pontot csak a tárgyalás nélküli eljárás esetén kell kitölteni, figyelemmel a szerzõdéskötés tervezett idõpontjára.
22. A IV.3.8) pont kapcsán lásd a Kbt. 300. §-ának
(6) bekezdését és 79. §-át. Az ajánlatok felbontásának
(kezdõ) idõpontja – az ajánlatkérõ döntésétõl függõen –
megegyezhet az ajánlattételi határidõ lejártának idõpontjával, de ehhez képest késõbbi idõpont is lehet.
A IV.3.8) pont kapcsán a Kbt. 80. §-ának (2) bekezdésével összhangban kell eljárni [Kbt. 300. § (6) bekezdése].
23. A VI.1) pont kapcsán lásd a Kbt. 37. §-ának (1) bekezdését is (Kbt. 298. §).
24. A VI.3) 1) pont kapcsán lásd a Kbt. 300. §-ának
(6) bekezdését és 83. §-át.
25. A VI.3) 3) pont kapcsán lásd a Kbt. 300. §-ának
(3) bekezdését, (6) bekezdését és 128. §-át [különösen a
128. § (4) bekezdésében foglaltakat].
26. A VI.3) pontban kell megadni azokat az információkat, melyek megadása – a Kbt. szerint az ajánlatkérõ döntésétõl függõen – kötelezõ vagy lehetséges az ajánlattételi
felhívásban. Ezekkel összefüggésben lásd a Kbt. következõ rendelkezéseit: 13. § (4) bekezdése, 48. § (2) bekezdése, 56. § (5) bekezdése, 70. § (1) bekezdése, 79. §
(2)–(3) bekezdése, 89. § (1) bekezdése, 91. § (2) bekezdése, 99. § (1) bekezdése, 310. §-ának (3) bekezdése. A VI.3)
pontban további információk is megadhatók.
27. A VI.3) pontban kell a Kbt. 300. §-ának (7) bekezdésével összhangban megadni azokat a rendelkezéseket,
amelyeket az ajánlatkérõ az eljárásban a kötelezõen alkalmazandó rendelkezések mellett alkalmazni kíván.
15. melléklet
1. A hirdetmény kapcsán lásd a Kbt. 75. §-át, 76. §-át,
107. §-ának (3) és (4) bekezdését, 108. §-ának (1) és
(2) bekezdését, valamint 151. §-ának (5) bekezdését.
A Kbt. 76. §-ának (1) bekezdésére tekintettel az ajánlatkérõ az ajánlattételi határidõ lejártáig módosíthatja az
ajánlati felhívásban, illetõleg a dokumentációban meghatározott feltételeket. A módosított feltételekrõl ugyanakkor e határidõ lejárta elõtt új hirdetményt kell közzétenni,
amelyben új ajánlattételi határidõt kell megállapítani. Hasonló rendelkezést tartalmaz a Kbt. 108. §-ának (1) bekezdése a két szakaszból álló eljárások elsõ, részvételi szakaszát megindító részvételi felhívás tekintetében: Az ajánlatkérõ a részvételi határidõ lejártáig módosíthatja a részvételi felhívásban, illetõleg a részvételi dokumentációban
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meghatározott feltételeket. A módosított feltételekrõl e határidõ lejárta elõtt új hirdetményt kell közzétenni, amelyben új részvételi határidõt kell megállapítani.
2. A IV.1.2) pontban „A hirdetmény közzététele (az
adott szerzõdésre/tervpályázati eljárásra vonatkozó korábbi közzététel, a hirdetmény fajtája)” rovatban tájékoztatást
kell adni arról is, hogy az adott közbeszerzési eljárással
kapcsolatban korábban sor került-e elõzetes összesített tájékoztató, illetve idõszakos elõzetes tájékoztató közzétételére.
3. A hirdetményt a célja szerint kell értelemszerûen kitölteni, így – a többi szakasz kitöltése mellett – a VI. szakaszon belül visszavonás esetén csak a VI.1) pontot, a dátumok módosítása esetén csak a VI.2) pontot, egyéb módosítás vagy további információk közlése esetén csak a VI.3)
pontot kell kitölteni.
4. A VI.1) pontban egy vagy több információ is megjelölhetõ. A „közbeszerzési eljárást megszüntették” információval kapcsolatban lásd pl. a Kbt. 76. §-ának (2) bekezdését és 108. §-ának (2) bekezdését.
16. melléklet
1. A hirdetmény kapcsán lásd a Kbt. 307. §-ának (1) bekezdését és 303. §-át, továbbá 304–306. §-át is.
2. A 2. pontot a közbeszerzési eljárás alapján megkötött eredeti szerzõdésben foglaltak szerint kell kitölteni.
3. A 3. c), e) pontban a hirdetményre való hivatkozás
során az Európai Unió Hivatalos Lapjában és/vagy a Közbeszerzési Értesítõben történõ, ajánlatkérõ általi hirdetményi közzétételt kell érteni. Ha mindkét helyen kötelezõ
volt az ajánlatkérõ általi hirdetményi közzététel [a Kbt.
IV–V. fejezete alkalmazásában meghatározott esetekben
az eljárás végén, pl. Kbt. 98. § (2)–(3) bekezdése], mindkét
közzétételt meg kell adni. Az Európai Unió Hivatalos Lapjában történõ közzététel esetén a hirdetmény azonosító
kódját, a Közbeszerzési Értesítõben történõ közzététel
esetén pedig a hirdetmény KÉ nyilvántartási számát meg
kell adni a közzététel napjával együtt.
4. A 4. b) pont kapcsán lásd a Kbt. 306. §-ának (4) bekezdését is.
17. melléklet
1. A hirdetmény kapcsán lásd a Kbt. 307. §-ának (1) és
(2) bekezdését és 304–306. §-át is.
2. A 2. pontot a közbeszerzési eljárás alapján megkötött eredeti szerzõdésben foglaltak szerint kell kitölteni.
3. A 3. pontot a teljesített (részteljesített) szerzõdés
alapján kell megadni [teljes mennyiség, teljes ellenszolgáltatás; lásd ennek kapcsán a Kbt. 50. §-ának (2) bekezdését is].
4. A 4. c), e) pontban a hirdetményre való hivatkozás
során az Európai Unió Hivatalos Lapjában és/vagy a Köz-
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beszerzési Értesítõben történõ, ajánlatkérõ általi hirdetményi közzétételt kell érteni. Ha mindkét helyen kötelezõ
volt az ajánlatkérõ általi hirdetményi közzététel [a Kbt.
IV–V. fejezete alkalmazásában meghatározott esetekben
az eljárás végén, pl. Kbt. 98. § (2) és (3) bekezdése], mindkét közzétételt meg kell adni. Az Európai Unió Hivatalos
Lapjában történõ közzététel esetén a hirdetmény azonosító
kódját, a Közbeszerzési Értesítõben történõ közzététel
esetén pedig a hirdetmény KÉ nyilvántartási számát meg
kell adni a közzététel napjával együtt.

beszerzési Értesítõben történõ, ajánlatkérõ általi hirdetményi közzétételt kell érteni. Az Európai Unió Hivatalos
Lapjában történõ közzététel esetén a hirdetmény azonosító
kódját, a Közbeszerzési Értesítõben történõ közzététel
esetén pedig a hirdetmény KÉ nyilvántartási számát meg
kell adni a közzététel napjával együtt.

5. Az 5. b) pontban, illetõleg a 6. b) pontban a szerzõdésszegés leírása során meg kell adni az eredeti szerzõdéses feltételt is (illetõleg a módosított feltételt is, ha a szerzõdés módosításáról hirdetményt tettek közzé). E pontok
kapcsán lásd a Kbt. 306. §-ának (4) bekezdését is.

2. A 11–12. pontban a hirdetményre való hivatkozás
során az Európai Unió Hivatalos Lapjában és/vagy a Közbeszerzési Értesítõben történõ, ajánlatkérõ általi hirdetményi közzétételt kell érteni. Az Európai Unió Hivatalos
Lapjában történõ közzététel esetén a hirdetmény azonosító
kódját, a Közbeszerzési Értesítõben történõ közzététel
esetén pedig a hirdetmény KÉ nyilvántartási számát meg
kell adni a közzététel napjával együtt.

6. A 7. b) pontban – ha annak esete fennáll – a hirdetmény KÉ nyilvántartási számát meg kell adni a közzététel
napjával együtt.
18. melléklet
1. Az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés kapcsán
lásd a Kbt. 93. §-ának (2) bekezdését, 151. §-ának (7) bekezdését. Építési koncesszió esetén – adott esetben – lásd a
Kbt. 142. §-át is. Részajánlattétel, keretmegállapodásos eljárás elsõ része, építési koncesszió vagy szolgáltatási koncesszió (ellenszolgáltatás) esetén az összegezést értelemszerûen kell kitölteni.
2. Az 5. pontban a részajánlatokat bele kell számítani
az ajánlatok számába. Ugyanakkor egy ajánlattevõ többváltozatú (alternatív) ajánlattétele egy ajánlatnak számít.
3. A 6. pont kapcsán – az adott eljárástól is függõen –
lásd a Kbt. 81. §-ának (4) bekezdését, 90. §-át, továbbá
151. §-ának (9) bekezdését, 199. §-át, 233. §-ának (3) bekezdését, 260. §-ának (3) bekezdését is.
4. A 8. b) pont kapcsán lásd a Kbt. 91. §-ának (2) bekezdését.
5. A 9–10. pontot a nyertes ajánlattevõ(k) ajánlatában
foglaltak alapján kell kitölteni [lásd a Kbt. 71. §-át,
105. §-át, illetõleg 140. §-át, 265. §-ának (3) bekezdését,
304. §-ának (2) bekezdését].
6. A 11. pontot egyszerûsített (tárgyalásos) eljárás alkalmazása esetén nem kell kitölteni. E pontot továbbá nem
kell kitölteni, ha hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárást az ajánlatkérõ szabadon alkalmazhat és eszerint járt el, vagy ha az ajánlatkérõ a Kbt. V. vagy VII. fejezete szerint hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos eljárást alkalmazott.
7. A 12. pont kapcsán lásd a Kbt. 254. §-ának (7) bekezdését, 283. §-ának (7) bekezdését (az adott esetben
szükséges tájékoztatás a tárgyalás kezdeményezésérõl és
annak eredményérõl).
8. A 13–14. pontban a hirdetményre való hivatkozás
során az Európai Unió Hivatalos Lapjában és/vagy a Köz-

19. melléklet
1. A részvételi jelentkezések elbírálásáról szóló összegezés kapcsán lásd a Kbt. 116. §-ának (2) bekezdését.

20. melléklet
1. Az egyszerû közbeszerzési eljárásban az ajánlatok
elbírálásáról szóló összegezés kapcsán lásd a Kbt.
300. §-ának (4) bekezdését, továbbá 299–300. §-át.
2. Az 5. pontban – ha ennek esete fennáll – a részajánlatokat bele kell számítani az ajánlatok számába. Ugyanakkor egy ajánlattevõ többváltozatú (alternatív) ajánlattétele
egy ajánlatnak számít.
3. A 8. b) pont kapcsán lásd a Kbt. 300. §-ának (6) bekezdését, 91. §-ának (2) bekezdését.
4. A 10–11. pont kapcsán lásd a Kbt. 299. §-ának
(1) bekezdését. A 10. pontban a hirdetményre való hivatkozás során a Közbeszerzési Értesítõben történõ hirdetményi közzétételt kell érteni, és a hirdetmény KÉ nyilvántartási számát meg kell adni a közzététel napjával együtt.
5. A 13. pont kapcsán lásd a Kbt. 299. §-a (2) bekezdésének p) pontját, 300. §-ának (4) bekezdését.
6. A 14. pont kapcsán lásd a Kbt. 300. §-ának (4) bekezdését.
21. melléklet
1. Az éves statisztikai összegezést közbeszerzési tárgyanként (árubeszerzés/építési beruházás és építési koncesszió/szolgáltatás és szolgáltatási koncesszió) külön-külön kell az összegezést elkészíteni.
2. Az I. 8. pont kapcsán a Kbt. 29. §-a (1) bekezdésének
a)–b) pontja szerinti kivételeket, illetõleg beszerzéseket
kell érteni.
3. Az I. 9. pont kapcsán feltüntetett, a központosított
közbeszerzési eljárásban beszerzett árukat és szolgáltatásokat az összegezés egyéb pontjaiban nem kell szerepeltetni (még akkor sem, ha a központosított közbeszerzési eljárás keretében lefolytatott keretmegállapodásos eljárás második részét – a vonatkozó jogszabályokkal összhangban –
az intézmény saját hatáskörében folytatja 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 természet védelmérõl szóló 1996. évi LIII. törvény
49. §-ának (2) bekezdésében, az 51. §-ának (4) bekezdésében, valamint a 85. §-ának b) pontjában kapott felhatalmazás alapján – a pénzügyminiszterrel egyetértésben –
a következõket rendelem el:
1. §
A barlangok nyilvántartásáról, a barlangok látogatásának
és kutatásának egyes feltételeirõl, valamint a barlangok kiépítésérõl szóló 13/1998. (V. 6.) KTM rendelet 7. §-ának
(4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A barlang – e rendelet alapján nyilvántartott – adataiban bekövetkezett ingatlan-nyilvántartási adatváltozásról az illetékes földhivatal a változás ingatlan-nyilvántartási bejegyzésérõl szóló határozat egy példányának megküldésével értesíti a Minisztériumot. Ez az értesítés nem
pótolja a határozatnak a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény (a továbbiakban: Ket.) 78. §-ának (1) bekezdésében foglalt közlést.”
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1. §

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium,
valamint szervei szolgálati titokkörének megállapításáról
szóló 9/2002. (XII. 23.) KvVM rendelet melléklete az
alábbi 12. ponttal egészül ki:
„12. Az Országos Képzési Jegyzék alapján a környezetvédelmi és vízügyi miniszter felelõsségébe tartozó szakképesítések esetén a szakmai vizsgák központi írásbeli tételei, központi gyakorlati feladatai, valamint azok megoldásai. (6 év)”
2. §
Ez a rendelet 2006. január 15-én lép hatályba.
Dr. Persányi Miklós s. k.,
környezetvédelmi és vízügyi miniszter

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

2. §
Ez a rendelet a kihirdetését követõ 3. napon lép hatályba.
Dr. Persányi Miklós s. k.,
környezetvédelmi és vízügyi miniszter

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
24. §-ának (9) és (10) bekezdésében, valamint 49. §-ának
o) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm.
rendeletben foglaltakkal összhangban – a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következõket rendelem el:
1. §

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 államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi
LXV. törvény 6. §-a (1) bekezdésének o) pontjában foglaltak alapján – figyelemmel az adatvédelmi biztos véleményére – a következõket rendelem el:

A környezetvédelmi és a vízügyi elõirányzatok felhasználásának és ellenõrzésének szabályairól szóló 3/2004.
(II. 24.) KvVM rendelet (a továbbiakban: KvVM rendelet)
1. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„1. § E rendelet hatálya kiterjed a Magyar Köztársaság
2006. évi költségvetésérõl szóló 2005. évi CLIII. törvény
1. számú mellékletében a XVI. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium fejezetben meghatározott környezetvédelmi és vízügyi elõirányzatok közül
a) Hulladékkezelési és -gazdálkodási feladatok 10. cím,
2. alcím, 37. jogcímcsoport,
b) Országos Környezeti Kármentesítési Program
(a továbbiakban: OKKP) végrehajtása 10. cím, 2. alcím,
39. jogcímcsoport,
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c) Állami feladatok költséghatékony átvállalása az
NKP megvalósításában 10. cím, 2. alcím, 41. jogcímcsoport,
d) Társadalmi szervezetek támogatása 10. cím, 3. alcím
elõirányzatokra (a továbbiakban együtt: Kövi).”

A nemzeti kulturális örökség miniszterének
1/2006. (I. 13.) NKÖM
rendelete

2. §

A kulturális örökség védelmérõl szóló 2001. évi LXIV.
törvény 32. és 39. §-a alapján a következõket rendelem el:

A KvVM rendelet 8. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az 1. § a), c) és d) pontjában megjelölt célokra rendelkezésre álló Kövi források pályázati eljárás keretében e
jogszabály rendelkezései, illetve – külön jogszabály elõírása esetén – a közbeszerzési eljárás szabályai, valamint a
miniszteri utasításban meghatározottak szerint használhatók fel. E kereteket terheli az elõirányzatok céljával összhangban álló, a környezetvédelmi és vízügyi célelõirányzat terhére korábbi években 2006. évre vállalt kötelezettségek, valamint a közös pályázati rendszerek mûködtetése is.”

3. §
A KvVM rendelet 11. §-ának (2) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:
„(2) Kamattámogatás, a támogatást igénylõ és a pénzintézet között létrejött hitelszerzõdésben meghatározott
futamidõre, de legfeljebb a tárgyévet követõ két évre
nyújtható.”

egyes ingatlanok mûemlékké nyilvánításáról,
illetve mûemléki védettségének megszüntetésérõl

1. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Jász-Nagykun-Szolnok
megyei Abádszalók, Kisfaludy u. 13. szám alatti, 802
helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a 789, 801/1, 801/2, 822,
823 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 793, 803
helyrajzi számú közterület fenti ingatlanok által határolt
szakaszát jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az 1811–1822 között
épült református templom építészeti értékeinek és berendezésének megõrzése.

2. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Budapest I. kerület, Jégverem u. 5. szám alatti, 14316 helyrajzi számú ingatlant.

4. §
A KvVM rendelet 23. §-ának (2) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:
„(2) A támogatások felhasználását a Minisztérium, a
közremûködõ szervezetek, továbbá a külön jogszabályokban, illetve a támogatási szerzõdésben meghatározott szervezetek ellenõrzik. A Minisztérium megbízásából az ellenõrzést a közremûködõ szervezet, szükség esetén külsõ
szakértõk, illetve szakértõ szervezetek is végezhetik.”

(2) Mûemléki környezetet nem jelölök ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket I. kategóriába sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja a vidéki kúriákat idézõ
U-alaprajzú, kertes elrendezésû, romantikus-historizáló
homlokzatú épület építészeti értékeinek megõrzése.

3. §
5. §
E rendelet a kihirdetését követõ 3. napon lép hatályba,
ezzel egyidejûleg ahol a KvVM rendelet az „Országos
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fõigazgatóságot” vagy „Fõigazgatóságot” említi, azon a
„Minisztériumot” kell érteni.
Dr. Persányi Miklós s. k.,
környezetvédelmi és vízügyi miniszter

(1) Mûemlékké nyilvánítom a Budapest I. kerület,
Szilágyi Dezsõ tér 1. szám alatti, 14434 helyrajzi számú
ingatlant.
(2) Mûemléki környezetet nem jelölök ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket I. kategóriába sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az 1898–1899-ben
Neuschloss Kornél tervei szerint emelt historizáló lakó-
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épület városképi, építészeti, iparmûvészeti értékeinek
megõrzése.

közterületek fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.

4. §

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket I. kategóriába sorolom.

(1) Mûemlékké nyilvánítom a Budapest II. kerület,
Heinrich István u. 3–5. szám alatti, 11377/1 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a 11372, 11373, 11374/1,
11376/3, 11378/2, 11381, 11382, 11383, 11384, 11385/4
helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 11375 helyrajzi
számú közterület fenti ingatlanok által határolt szakaszát
jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket I. kategóriába sorolom.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott mûemléki ingatlanra vonatkozóan a Magyar Államot elõvásárlási jog illeti
meg.
(5) A védetté nyilvánítás célja a Molnár Farkas által tervezett Magyar Szentföld Templom építészeti értékeinek
megõrzése.

(4) A védetté nyilvánítás célja a Kiss István és Fliegauf
Károly tervei szerint 1901 és 1903 között épült Budai
Irgalmasrendi Kórház neogótikus homlokzatainak és
belsõ tereinek (patika, elõcsarnok, lépcsõház) megõrzése.

7. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Budapest III. kerület,
Kiscelli út 7–9. szám alatti, 17735/1 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetet nem jelölök ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket I. kategóriába sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja a Goszleth Lajos tervei
szerint 1941–1944 között a Magyar Királyi Posta számára
épült postahivatal építészeti értékeinek megõrzése.

5. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Budapest II. kerület,
Frankel Leó út 11. szám alatti, 13491 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a 13490, 13492, 13493,
13495, 13496, 13497, 13498/1, 13498/2, 13499 helyrajzi
számú ingatlanokat, valamint a 13475, 13484, 13494 helyrajzi számú közterület fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket I. kategóriába sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az Alpár Ignác által
1898-ban tervezett historizáló bérház egyedi építészeti értékeinek és hangsúlyos városképi szerepének megõrzése.

6. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Budapest II. kerület,
Frankel Leó út 17–19. szám alatti, 13465 helyrajzi számú
ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a 13441, 13442/11, 13467,
13468, 14484 helyrajzi számú ingatlanokat, a 13464/2,
13466 helyrajzi számú közterületeket, valamint a 13463,
13469, 13470, 14482, 14483 és 14486 helyrajzi számú

8. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Budapest IV. kerület,
Megyeri út 15. szám alatti, 74327/1 és 74327/2 helyrajzi
számú ingatlanokon álló kapuépítményt, irodaépületet,
sertés- és marhavágóhidat, valamint alkalmazotti lakóházat.
(2) Mûemléki környezetet nem jelölök ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja a Böhm Henrik és Hegedüs Ármin tervei szerint 1911-ben épült Újpesti Vágóhíd
kapuépítménye, irodaépülete, sertés- és marhavágóhídépülete, valamint az alkalmazotti lakóház épülete együttesének, építészeti és ipartörténeti értékeinek megõrzése.

9. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Budapest VI. kerület,
Benczúr u. 17. szám alatti, 29709 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetet nem jelölök ki.
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(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket I. kategóriába sorolom.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott mûemléki ingatlanra vonatkozóan a Magyar Államot elõvásárlási jog illeti
meg.
(5) A védetté nyilvánítás célja a Korb Flóris és Giergl
Kálmán által tervezett egykori Lánczy-palota historizáló
épülete építészeti értékeinek, valamint az épületbelsõ
képzõ- és iparmûvészeti értékeinek megõrzése.

10. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Budapest VI. kerület,
Szobi u. 3. szám alatti, 28833 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetet nem jelölök ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket I. kategóriába sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja a Fellner Sándor által tervezett mentõkórház utcai homlokzatainak és a belsõ tér
neogótikus elemeinek megõrzése.

11. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Budapest VI. kerület,
Szobi u. 5. szám alatti, 28834 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetet nem jelölök ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket I. kategóriába sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az eklektikus lakóépület
utcai homlokzata gazdag épületplasztikai díszítésének és
lépcsõházi szecessziós stukkódíszének megõrzése.
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13. §

(1) Mûemlékké nyilvánítom a Budapest VII. kerület,
Akácfa u. 47. szám alatti, 34329 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a 34306/1, 34306/2, 34321,
34327, 34328, 34330, 34340, 34341 és 34342 helyrajzi
számú ingatlanokat, illetve a 34325 helyrajzi számú közterület fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja a historizáló stílusú, 1867
és 1869 között épített lakóház építészeti elemeinek, homlokzatának és utcaképi szerepének megõrzése.

14. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Budapest VII. kerület,
Akácfa u. 49. szám alatti, 34328 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a 34306/1, 34306/2, 34321,
34327, 34329, 34330, 34340, 34341 és 34342 helyrajzi
számú ingatlanokat, illetve a 34325 helyrajzi számú közterület fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az 1869-ben épült,
romantikus-historizáló stílusú lakóház építészeti értékeinek és utcaképi szerepének megõrzése.

15. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Budapest VII. kerület,
Klauzál u. 7. szám alatti, 34420 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetet nem jelölök ki.

12. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Budapest VI. kerület, Teréz körút 56–60. és 62. szám alatti, 28900/1 és 28900/2
helyrajzi számú ingatlanokon álló moziépületet.
(2) Mûemléki környezetnek a 28900/1 és 28900/2 helyrajzi számú ingatlanok fennmaradó részét jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az 1924 és 1926 között
Bauer Emil tervei szerint emelt, 1974 és 1978 között átépített moziépület építészeti, iparmûvészeti, városképi értékeinek megõrzése.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az 1870-es években épült
historizáló lakóház egyedi építészeti értékeinek és városképi szerepének megõrzése.

16. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Budapest VIII. kerület,
Puskin u. 6. szám alatti, 36549 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a 36548, 36551 és 36552
helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 36553 helyrajzi
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számú közterület fenti ingatlanok által határolt szakaszát
jelölöm ki.

építészeti értékeinek, valamint historizáló kertjének megõrzése.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába sorolom.

19. §

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott mûemléki ingatlanra vonatkozóan a Magyar Államot elõvásárlási jog illeti
meg.

(1) Mûemlékké nyilvánítom a Fejér megyei Cece,
Deák u., 667 helyrajzi számú ingatlant.

(5) A védetté nyilvánítás célja az Elsõ Pesti Gyermekkórház, majd Elsõ Magyar Részvényserfõzõ egykori épülete építészeti és képzõmûvészeti értékeinek megõrzése.

(2) Mûemléki környezetnek 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 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 658, 1039/1 helyrajzi számú közterület fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.

17. §

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába sorolom.

(1) Mûemlékké nyilvánítom a Budapest X. kerület,
Cserkesz u. 7–9. szám alatti, 41510/7 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a 41510/8, 41530/2, 41531,
41537, 41783 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a
41529 és 41636/2 helyrajzi számú közterület fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.

(4) A védetté nyilvánítás célja az 1793-ban épült barokk
római katolikus templom építészeti értékeinek megõrzése.

20. §

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket I. kategóriába sorolom.

(1) Mûemlékké nyilvánítom a Baranya megyei Csarnóta, Fõ utca, 67 helyrajzi számon álló református templom
épületét.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott mûemléki ingatlanra vonatkozóan a Magyar Államot elõvásárlási jog illeti
meg.

(2) Mûemléki környezetnek a 13, 15 helyrajzi számú ingatlanokat, a 65 helyrajzi számú közterület fenti ingatlanok által határolt szakaszát, valamint a 67 helyrajzi számú
közterület fenti ingatlanok által határolt szakaszának fennmaradó részét jelölöm ki.

(5) A védetté nyilvánítás célja a Schöntheil Richárd
által tervezett Cserkesz utcai zsinagóga, hitközségi székház és lakóház együttesének, az épületek építészeti értékeinek megõrzése.

18. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Budapest XII. kerület,
Határõr út 59/A és 59/B szám alatti, 9832/10 és 9832/11
helyrajzi számú ingatlanokat.
(2) Mûemléki környezetnek a 9831/5, 9831/6, 9831/7,
9832/9, 9833/2, 9833/3, 9833/4, 9833/6 helyrajzi számú
ingatlanokat, valamint a 9829/8 helyrajzi számú közterület
fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket I. kategóriába sorolom.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az 1856-ban épült barokk
református templom építészeti értékeinek megõrzése.

21. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom az Esztergom, BajcsyZsilinszky Endre u. 14. szám alatti, 19764/1, 19794, 19792
helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 19768/1,
19786/2, 19786/4, 19792, 19793, 19794 helyrajzi számú
ingatlanoknak a fenti ingatlanok által határolt területét.
(2) Mûemléki környezetet nem jelölök ki.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott mûemléki ingatlanra vonatkozóan a Magyar Államot elõvásárlási jog illeti
meg.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket III. kategóriába sorolom.

(5) A védetté nyilvánítás célja a Szentgyörgyi Gyula tervei alapján 1923–1924-ben épült neobarokk villaépület

(4) A védetté nyilvánítás célja a Szent István Artézi
Fürdõ épületegyüttese építészeti értékeinek megõrzése.

2006/3. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

407

22. §

számú ingatlanokat, valamint a 615 helyrajzi számú közterület fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.

(1) Mûemlékké nyilvánítom a Vas megyei Felsõcsatár,
Petõfi Sándor u. 22. szám alatti, 186 és 187/4 helyrajzi számú ingatlanokat.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket I. kategóriába sorolom.

(2) Mûemléki környezetnek a 168/4, 168/5, 183, 184,
185, 187/3, 189 helyrajzi számú ingatlanokat jelölöm ki.

(4) A védetté nyilvánítás célja a szecessziós és modern
stílusú tüzérségi lövõiskola laktanyaegyüttese kiemelkedõ
jelentõségû egyedi építészeti értékeinek megõrzése.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába sorolom.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott mûemléki ingatlanokra vonatkozóan a Magyar Államot elõvásárlási jog illeti meg.
(5) A védetté nyilvánítás célja a 18. századi barokk kúria építészeti értékeinek megõrzése.

23. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Veszprém megyei Hajmáskér, Tábori úti egykori tüzérségi lövõiskola épületegyüttesébõl a 616/9 helyrajzi számú ingatlanon álló lovardát, a 616/110 helyrajzi számú ingatlanon álló õrségépületeket, a 616/111 helyrajzi számú ingatlanon álló víztornyot, a 616/134 helyrajzi számú ingatlanon álló legénységi lakóépületet, a 616/137 helyrajzi számú ingatlanon
álló markotányos épületet, a 616/138 helyrajzi számú ingatlanon álló törzsépületet a gyengélkedõvel, a 616/142
helyrajzi számú ingatlanon álló kiszolgálóépületet, a
616/146 helyrajzi számú ingatlanon álló istállót, a 616/147
helyrajzi számú ingatlanon álló istállót, a 616/152 helyrajzi számú ingatlanon álló parancsnoki épületet, a 616/156
helyrajzi számú ingatlanon álló legénységi lakóépületet, a
616/158 helyrajzi számú ingatlanon álló legénységi épületet, a 616/167 helyrajzi számú ingatlanon álló legénységi
lakóépületet, a 616/168 helyrajzi számú ingatlanon álló
kapuépületet, valamint a 616/170 helyrajzi számú ingatlanon álló tiszti barakkot, az e rendelet mellékletében szereplõ helyszínrajzon jelöltek szerint.
(2) Mûemléki környezetnek az (1) bekezdésben megjelölt ingatlanok fennmaradó részét, továbbá 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 helyrajzi

24. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Baranya megyei Hosszúhetény, Iskola utca, 180 helyrajzi számú, és Iskola u. 49.
szám alatti, 60/7 helyrajzi számú ingatlanokat.
(2) Mûemléki környezetnek a 60/8, 164/16, 164/14,
165, 169, 182, 194/1, 194/2, 187, 195 helyrajzi számú ingatlanokat, a 181 helyrajzi számú közterületet, valamint a
125, 164/10, 183/1, 183/2, 183/3 és 179 helyrajzi számú
közterületek fenti ingatlanokkal határos szakaszát jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja a római katolikus templom, a Mária-kápolna, az Immaculata-szobor és a plébánia
építészeti és képzõmûvészeti értékeinek megõrzése.

25. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Baranya megyei Hosszúhetény, Ormándi u. 19. szám alatti, 405 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a 294, 295, 296, 400/1,
400/2, 404, 406, 421/1, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 429
helyrajzi számú ingatlanokat, a 421/2 helyrajzi számú közterületet, és a 348, 401, 413 helyrajzi számú közterület fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket III. kategóriába sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja a Dallos-Böröcz-vízimalom és gazdasági épületei építészeti és ipartörténeti értékeinek megõrzése.

26. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Jász-Nagykun-Szolnok
megyei Jászágó, Jókai Mór u. 14. szám alatti, 575/1 helyrajzi számú ingatlant.
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(2) Mûemléki környezetnek az 570, 574/3, 574/4,
575/2, 576 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 281
helyrajzi számú ingatlan és a 412 helyrajzi számú közterület fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az 1924-ben emelt iskolaépület és a hozzá csatlakozó historizáló kápolna építészeti és iparmûvészeti értékeinek megõrzése.
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(2) Mûemléki környezetnek a 2414, 2428, 2432/1,
2519/1, 2519/3, 2519/4, 2525, 2527/2, 2527/4, 2528/1,
2528/2 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 2426,
2427 helyrajzi számú közterületek fenti ingatlanok által
határolt szakaszát jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket I. kategóriába sorolom.

27. §

(4) A védetté nyilvánítás célja az Adler Károly tervei
alapján 1894-ben épült, Bloch Alfréd és Stimm Lajos által
1927–1928-ban átalakított historizáló stílusú szállóépület
építészeti, képzõmûvészeti, városképi értékeinek megõrzése.

(1) Mûemlékké nyilvánítom a Miskolc, Búza tér, 4098
helyrajzi számú ingatlant.

30. §

(2) Mûemléki környezetnek a 4092/4, 4097, 4099,
4100, 4101, 4102, 4103, 4185, 4186, 4187, 4188, 4194,
4195 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 4183 helyrajzi számú közterület fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket I. kategóriába sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az 1924–1926-ban Wellisch Andor és Münnich Aladár által tervezett Vásárcsarnok és az azt kísérõ két melléképület építészeti és
képzõmûvészeti értékeinek megõrzése.

(1) Mûemlékké nyilvánítom a Miskolc, Széchenyi u.
82. szám alatti, 3708 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a 3588, 3589/3, 3706,
3707, 3709, 3710 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a
3688 helyrajzi számú közterület fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az 1899-ben Korach
Miksa tervei szerint épült lakóház és üzletportál építészeti
és iparmûvészeti értékeinek megõrzése.

28. §
31. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Miskolc, Rákóczi u. 14.
szám alatti, 2441 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a 2440/2, 2443, 2444, 2453
helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 2449 és 2442
helyrajzi számú közterület fenti ingatlanok által határolt
szakaszát jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja a 18. század végi görög
borkereskedõi ház és az udvarán épült 19–20. századi lakóház építészeti, képzõmûvészeti, városképi értékeinek
megõrzése.

29. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Miskolc, Széchenyi u. 1.
szám alatti, 2527/3 helyrajzi számú ingatlant.

(1) Mûemlékké nyilvánítom a Pécs, Ágoston tér 2. szám
alatti, 16664 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetet nem jelölök ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja a 19. század elsõ felében
épült tímárház építészeti értékeinek megõrzése.

32. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Pécs, Esztergár Lajos u.
10. szám alatti, 609 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetet nem jelölök ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába sorolom.
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(4) Az (1) bekezdésben meghatározott mûemléki ingatlanra vonatkozóan a Magyar Államot elõvásárlási jog illeti
meg.
(5) A védetté nyilvánítás célja a Gádoros Lajos tervei
szerint 1958–1960 között épített modern stílusú Olympia
Étterem építészeti, épületplasztikai, szobrászati, városképi
értékeinek megõrzése.

33. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Pécs, Ferencesek utcája
4. szám alatti, 18473 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetet nem jelölök ki.
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36. §

(1) Mûemlékké nyilvánítom a Pécs, Surányi Miklós u.
36. szám alatti, 15378 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a 15373, 15374, 15375,
15376, 15377, 15379, 15380, 15381, 15382, 15383,
15384, 15385 helyrajzi számú ingatlanokat jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az 1938-ban Visy Zoltán
tervei alapján épült modern stílusú villaépület beépítésének és építészeti értékeinek megõrzése.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába sorolom.

37. §

(4) A védetté nyilvánítás célja a 18. század közepén
épült barokk lakóház beépítésének és építészeti értékeinek
megõrzése.

(1) Mûemlékké nyilvánítom a Pécs, Mária u. 35. szám
alatti, 17198 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetet nem jelölök ki.

34. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Pécs, Kossuth u. 93. szám
alatti, 16570/2 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetet nem jelölök ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket III. kategóriába sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja a barokk eredetû lakóház
egyedi építészeti értékeinek és városképi szerepének megõrzése.

35. §

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az 1850-ben és 1905-ben
épült Angster orgona- és harmóniumgyár mûhelyépülete
és lakóháza építészeti értékeinek megõrzése.

38. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Pécs, Tettye tér, 16213 és
16216 helyrajzi számú ingatlanokat.
(2) Mûemléki környezetet nem jelölök ki.

(1) Mûemlékké nyilvánítom a Pécs, Surányi Miklós u.
18. szám alatti, 15643 helyrajzi számú ingatlant.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába sorolom.

(2) Mûemléki környezetnek a 15541, 15542, 15641/4,
15642/2, 15644 helyrajzi számú ingatlanokat, továbbá a
15638/2 helyrajzi számú közterület fenti ingatlanok által
határolt szakaszát jelölöm ki.

(4) A védetté nyilvánítás célja az 1892-ben épült historizáló stílusú forrásház és az 1931-ben épült historizáló stílusú gépház építészeti, iparmûvészeti, városképi értékeinek megõrzése.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába sorolom.

39. §

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott mûemléki ingatlanra vonatkozóan a Magyar Államot elõvásárlási jog illeti
meg.
(5) A védetté nyilvánítás célja a Molnár Farkas tervei
szerint 1940-ben épített modern stílusú Kallivoda-villa
építészeti, városképi értékeinek megõrzése.

(1) Mûemlékké nyilvánítom a Pécs, Zsolnay Vilmos u.
90–92. szám alatti, 41669 és 41671 helyrajzi számú ingatlanokat.
(2) Mûemléki környezetnek a 41668 és 41673 helyrajzi
számú ingatlanokat jelölöm ki.
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(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket I. kategóriába sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja a Pilch Andor, Visy Zoltán és Gosztonyi Gyula tervei alapján 1926–1935 között
neoromán stílusban épült Gyárvárosi római katolikus
templom, plébánia és iskola építészeti értékeinek megõrzése.
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(4) A védetté nyilvánítás célja a Szvoboda Jakab tervei
szerint 1882-ben épült historizáló stílusú evangélikus
templom építészeti, képzõmûvészeti, városképi értékeinek
megõrzése.

43. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Salgótarján, Losonci út 8.
szám alatti, 1950 helyrajzi számú ingatlant.

40. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Vas megyei Rábahídvég,
Úttörõtelep 4. szám alatti, 406 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a 405/2, 405/3, 405/4,
405/5 helyrajzi számú ingatlanokat jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába sorolom.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott mûemléki ingatlanra vonatkozóan a Magyar Államot elõvásárlási jog illeti
meg.
(5) A védetté nyilvánítás célja az egykori Seebachkastély és az ahhoz tartozó park megõrzése.

41. §

(2) Mûemléki környezetnek az 1942, 1943, 1944/1,
1944/2, 1945, 1946, 1947, 1949/1, 1949/2, 1951, 1952,
1953, 1954/1, 1954/2 helyrajzi számú ingatlanokat jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az Obrincsák Ernõ tervei
szerint 1928–1929-ben épült református templom építészeti, képzõmûvészeti, városképi értékeinek megõrzése.

44. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Sirok, 0192/6, 0192/7,
0192/8, 0192/10, 0192/11 és 0192/12 helyrajzi számú ingatlanokat.
(2) Mûemléki környezetet nem jelölök ki.

(1) Mûemlékké nyilvánítom a Salgótarján, Múzeum tér
2. szám alatti, 3896 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a 3897/2, 3893, 3895 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 3860/3, 3892, 3894,
3897/1, 3899/1 helyrajzi számú közterületeket jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába sorolom.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába sorolom.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott 0192/6, 0192/8
és 0192/10 helyrajzi számú mûemléki ingatlanokra vonatkozóan a Magyar Államot elõvásárlási jog illeti meg.
(5) A védetté nyilvánítás célja a siroki középkori várhoz
tartozó romfalak megõrzése.

(4) A védetté nyilvánítás célja a Magyar Géza tervei
szerint 1975–1980 között épült modern stílusú múzeumépület építészeti, városképi értékeinek megõrzése.

45. §

42. §

(1) Mûemlékké nyilvánítom a Somogy megyei Somogytúr, 191/2 helyrajzi számú ingatlant.

(1) Mûemlékké nyilvánítom a Salgótarján, Salgó u. 2.
szám alatti, 3100 helyrajzi számú ingatlant.

(2) Mûemléki környezetnek a 190/1, 191/1, 191/3 helyrajzi számú ingatlanokat jelölöm ki.

(2) Mûemléki környezetnek a 3059, 3060, 3061, 3062,
3063, 3101, 3102, 3103, 3104, helyrajzi számú ingatlanokat jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába sorolom.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába sorolom.

(4) A védetté nyilvánítás célja a barokk stílusú templom
építészeti és képzõmûvészeti értékeinek, valamint a barokk Nepomuki Szent János-szobornak a megõrzése.
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46. §

49. §

(1) Mûemlékké nyilvánítom a Somogy megyei Somogytúr, 69 helyrajzi számú ingatlant.

(1) Mûemlékké nyilvánítom a Baranya megyei Szigetvár, Rákóczi u. 18. szám alatti, 41 helyrajzi számú ingatlant.

(2) Mûemléki környezetnek a 66, 68, 70, 71 helyrajzi
számú ingatlanokat jelölöm ki.

(2) Mûemléki környezetnek a 20, 22/1, 23, 40, 211, 212
helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 32 és 182 helyrajzi számú közterületek fenti ingatlanokkal határos szakaszát jelölöm ki.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja a 18. század második felében épült református templom építészeti értékeinek és
berendezésének megõrzése.

47. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Baranya megyei
Szalánta-Eszterágpuszta, 072 és 082 helyrajzi számú ingatlanokat.
(2) Mûemléki környezetnek a 067/3, 068/1, 068/2,
068/5, 069, 070, 081/2, 083/4 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint a 075 helyrajzi számú közterület fenti ingatlanokkal határos szakaszát jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja az 1904-ben Walter
Antall õrkanonok megbízásából épült historizáló stílusú
kápolna és harangtorony építészeti, iparmûvészeti, településképi értékeinek megõrzése.

48. §
(1) Mûemlékké nyilvánítom a Szeged, Tisza Lajos körút 20/B szám alatti, 3999/2 helyrajzi számú ingatlant.
(2) Mûemléki környezetnek a 2968, 2969, 2970, 3942,
3951, 3952, 3999/1, 3999/3, 3999/4, 3999/5, 4001 helyrajzi számú ingatlanokat, a 2963, 2964 helyrajzi számú közterületet, valamint a 3946, 3998 és 4039 helyrajzi számú
közterületek fenti ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.
(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket I. kategóriába sorolom.
(4) A védetté nyilvánítás célja a Raichl J. Ferenc által
tervezett, 1912–1913-ban épült egyedi tömegformálású és
díszítésû szecessziós bérház építészeti értékeinek és városképi szerepének megõrzése.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket I. kategóriába sorolom.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott mûemléki ingatlanra vonatkozóan a Magyar Államot elõvásárlási jog illeti
meg.
(5) A védetté nyilvánítás célja az 1905-ben Baumgarten
Sándor és Hercegh Zsigmond tervei alapján épült szecessziós stílusú iskolaépület építészeti, iparmûvészeti, városképi értékeinek megõrzése.

50. §
(1) Megszüntetem a Csongrád megyei Csanádpalota,
Szent István u. 100. szám alatti, 3002/1 helyrajzi számú ingatlannak a 13737/1983. OMF sz. határozattal kimondott,
9528 törzsszámú mûemléki védettségét.
(2) A mûemléki védelem alatt álló hengermalom helyreállíthatatlanul elvesztette mûemléki értékeit.

51. §
(1) Megszüntetem a Debrecen, Péterfia u. 27. szám alatti, 7554/1 helyrajzi számú ingatlannak az 50041/1958.
ÉM sz. határozattal kimondott, 1792 törzsszámú mûemléki védettségét.
(2) A mûemléki védelem alatt álló lakóépület helyreállíthatatlanul elvesztette mûemléki értékeit.

52. §
(1) Megszüntetem a Nógrád megyei Herencsény,
Haraszti-puszta, 031 helyrajzi számú ingatlannak az
50042/1958. ÉM sz. határozattal kimondott, 5703 törzsszámú mûemléki védettségét, mert az ingatlan telekalakítása következtében öt önálló ingatlan jött létre, amelyek
közül a 031/1, 031/3, 031/5 és 031/6 helyrajzi számú ingatlan mûemléki értéket nem hordoz.
(2) Az (1) bekezdés szerinti telekalakítás során létrejött
031/2 helyrajzi számú ingatlant mûemlékké nyilvánítom.
(3) Mûemléki környezetnek a 459 helyrajzi számú ingatlant jelölöm ki.
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(4) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket III. kategóriába sorolom.
(5) A védetté nyilvánítás célja a Haraszti-pusztán álló
egykori középkori templomból átalakított magtár építészeti értékeinek megõrzése.

53. §
Az e rendeletben mûemléki védettség alá helyezett építmények fenntartásáról, jó karban tartásáról a mûemlék tulajdonosa, vagyonkezelõje, illetve a tulajdonosi jogok
gyakorlója, továbbá jogszabályban meghatározott esetekben ingyenes használója a kulturális örökség védelmérõl
szóló 2001. évi LXIV. törvény szerint köteles gondoskodni.

54. §
Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.
Dr. Bozóki András s. k.,
a nemzeti kulturális örökség minisztere

Melléklet
az 1/2006. (I. 13.) NKÖM rendelethez
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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 kapott felhatalmazás alapján a következõket rendelem el:

1. §
(1) Az állami adóhatóság, illetve az önkormányzati adóhatóság (a továbbiakban együtt: adóhatóság) a Kbt.-ben
meghatározott építési beruházás és szolgáltatás megrendelése esetén az ajánlattevõ részére – kérelem alapján – tájékoztatást ad az adózásra vonatkozó olyan kötelezettségekrõl, 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, ennek hiányában ideiglenes lakóhelye, szokásos tartózkodási 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 adóhatósághoz; illetve a Magyar Köztársaság területén székhellyel,
telephellyel, állandó vagy ideiglenes lakóhellyel, tartózkodási hellyel nem rendelkezõ külföldi személy ajánlattevõ
esetén az állami adóhatóság Észak-budapesti Igazgatósághoz; 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 illetékes önkormányzati adóhatósághoz külön-külön benyújtja.

2. §
(1) A tájékoztatás a kérelemben elõadott tényállásra vonatkozó, a tájékoztatás kiadása napján hatályos, valamint a
tájékoztatás kiadásának napján már kihirdetett és a teljesítés idejéig hatályba lépõ jogszabályokban és az állami irányítás egyéb jogi eszközeiben foglalt, adózással kapcsolatos 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 tájékoztatás nem minõsül szakhatósági állásfoglalásnak, továbbá konkrét adójogviszonnyal kapcsolatos eljárásban a tájékoztatás nem minõsül adóhatósági döntésnek, illetve joghatás kiváltására alkalmas adóhatósági intézkedésnek. A tájékoztatás nem mentesíti az ajánlattevõt
az egyéb jogszabályokban – így különösen az adót, költségvetési támogatást megállapító jogszabályban – foglalt
kötelezettségek teljesítése alól.
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4. §

3. §

(1) Az e rendelet szerinti tájékoztatásért díjat kell fizetni. A díj mértéke kérelmenként 50 000 forint, soron kívüli
eljárás esetén kérelmenként 75 000 forint. A díj általános
forgalmi adót nem tartalmaz. Az 1. § (2) bekezdésben
meghatározott, külön-külön elõterjesztendõ kérelmek a
díjfizetés szempontjából is önálló kérelemnek minõsülnek. Ha a tájékoztatás kiadásának a 3. § (7) bekezdésében
foglaltak szerint nincsen helye, az adóhatóság a díj 75%-át
az ajánlattevõnek visszatéríti.

(1) Az ajánlattevõ az adóhatósághoz elõterjesztett kérelméhez mellékletként csatolja:
a) a kérelemben elõadott tényállásra vonatkozó, az
adózással összefüggésbe hozható dokumentumokat,
b) a közbeszerzési eljárást megindító felhívást,
c) a képviseleti jog igazolását, valamint
d) a díj megfizetésének igazolását.

(2) Az ajánlattevõ a díjat a kérelem elõterjesztését megelõzõen, pénzben, postai készpénz-átutalási megbízás
vagy banki átutalási megbízás útján, az állami adóhatóság
hatáskörébe tartozó kérelem esetén az állami adóhatóság
10032000-01454048 számú költségvetési elszámolási
számlája, az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó kérelem esetén az önkormányzat költségvetési
elszámolási számlája javára teljesíti.

(2) Az ajánlattevõ a kérelmet és mellékleteit írásban,
magyar nyelven terjeszti elõ. A kérelem benyújtását követõen nem vonható vissza.
(3) Az adóhatóság a tájékoztatást a kérelem elõterjesztésétõl számított 15 napon belül írásba foglalja és a tájékoztatás postai kézbesítése iránt intézkedik.
(4) Ha az ajánlattevõ kérelmében az adóhatóság soron
kívüli eljárását kérelmezi, az adóhatóság a tájékoztatást a
kérelem elõterjesztésétõl számított 5 munkanapon belül
foglalja írásba és intézkedik a tájékoztatás postai kézbesítése iránt.
(5) Az ajánlattevõ – kérelmére – a tájékoztatást hivatali
idõben, az illetékes adóhatóság hivatalos helyiségében
személyesen vagy írásbeli meghatalmazással rendelkezõ
képviselõje útján átveheti.
(6) Az ügyintézési határidõ a kérelemnek az illetékes
adóhatósághoz történõ megérkezése napján kezdõdik. Ha
a kérelem az (1) és (2) bekezdésben foglaltaknak nem felel
meg, a kérelem beérkezésétõl számított 8 napon – soron
kívüli kérelem esetén 3 munkanapon – belül az adóhatóság
az ajánlattevõt 15 napos határidõ – soron kívüli eljárás esetén 5 munkanapos határidõ – megjelölése és a mulasztás
jogkövetkezményeire történõ figyelmeztetés mellett
hiánypótlásra hívja fel. Az ügyintézési határidõbe a hiánypótlásra való felhívástól az annak teljesítéséig terjedõ idõ
nem számít be.
(7) A tájékoztatás kiadásának nincsen helye, ha a kérelem nem a Kbt. 55. §-ában meghatározott építési beruházásra, szolgáltatásra vonatkozik, vagy az ajánlattevõ a
hiánypótlásra való felhívásnak határidõben nem tett eleget. Ha a tájékoztatás kiadásának nincsen helye, az adóhatóság errõl az ajánlattevõt az ok megjelölésével a
(3)–(6) bekezdésben meghatározott módon és határidõben
értesíti.

(3) A díj az állami adóhatóság saját bevétele, az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó kérelem esetén
az önkormányzat bevétele. A díj kezelésére, elszámolására, nyilvántartására a költségvetési szervek beszámolási és
könyvvezetési kötelezettségérõl szóló jogszabály elõírásait kell alkalmazni.

5. §
Az adóhatóság, az adóhatóság tájékoztatás kiadásában
közremûködõ alkalmazottja, illetve bármely személy, akinek (amelynek) a tájékoztatás kiadása iránti eljárásban
vagy azzal összefüggésben a tájékoztatással érintett kérelemre és mellékleteire vonatkozó tény, adat, körülmény,
törvény által védett titok jutott tudomására, köteles azt
megõrizni.

6. §
Az elsõ fokú állami adóhatóság, az önkormányzati adóhatóság, az egyéb szervezet és a jogi személyiség nélküli
vállalkozó fogalmára, valamint az ajánlattevõ adóhatóság
elõtti képviseletére az adózás rendjérõl szóló 2003. évi
XCII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

7. §
E rendelet 2006. január 15. napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést követõen megkezdett közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatban elõterjesztett kérelmekre
kell alkalmazni.
Dr. Veres János s. k.,
pénzügyminiszter
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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 Balaton Kiemelt Üdülõkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény
58. §-a (2) bekezdésének a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeirõl szóló 283/2002.
(XII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: kormányrendelet) elõírásaival összhangban a következõket rendelem el:
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(1) A helyi önkormányzat képviselõ-testülete a zöldterületen lévõ parti sétány területének megállapítása során
eltérhet ezen területnek a melléklet szerinti vízpart-rehabilitációs tanulmánytervben meghatározott, újonnan kialakítandó zöldterületen történõ teljes vagy részleges kijelölésétõl, ha a mellékletben megállapított, zöldterületen lévõ
parti sétány helyettesítésére olyan területen kerül sor,
amely
a) a helyi önkormányzat tulajdonában lévõ közterület,
továbbá
b) a vízpart-rehabilitációs tanulmányterv szerint zöldterületek kijelölésére alkalmasnak és részlegesen összevont vagy összevont területfelhasználási kategóriaként
szabályozott területnek minõsül.
(2) E rendelet mellékletével kiadott vízpart-rehabilitációs tanulmánytervben megállapított különleges strandterületeken telekfelosztás és telekhatár-rendezés nem végezhetõ.

1. §
Balatonfõkajár vízpart-rehabilitációs tanulmánytervét
e rendelet mellékletével kiadom.

2. §
(1) A kormányrendeletben meghatározott vízpart-rehabilitációs szabályozási követelmények Balatonfõkajár
közigazgatási területén a vízpart-rehabilitációs tanulmányterv M=1:2000 méretarányú tervlapján lehatárolt területre terjednek ki.
(2) A kormányrendeletben meghatározott szabályozási
követelményeket az (1) bekezdés szerint lehatárolt tanulmányterv által meghatározott területfelhasználási egységekre kell alkalmazni.

3. §

4. §
A mellékletet képezõ vízpart-rehabilitációs tanulmányterv M=1:2000 méretarányú tervlapjának egy eredeti, hitelesített példányát – késõbbi hozzáférés céljából – a Dokumentációs Központban helyezem el.

5. §
(1) Ez a rendelet kihirdetését követõ 15. napon lép hatályba.
(2) E rendelet elõírásait a hatálybalépését követõen indult államigazgatási ügyekben kell alkalmazni.
Dr. Kolber István s. k.,
regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelõs
tárca nélküli miniszter

Melléklet az 1/2006. (I. 13.) TNM rendelethez
Balatonfõkajár vízpart-rehabilitációs tanulmánytervének
M=1:2000 méretarányú tervlapja

* A Magyar Közlöny a rendelet mellékletét képezõ eredeti M=1:2000 méretarányú tervlap kicsinyített példányát tartalmazza. A rendelet mellékletének
M=1:2000 méretarányú eredeti tervlapját a Magyar Hivatalos Közlönykiadó által kiadott CD tartalmazza, amelyet az elõfizetõk kérésre megkapnak [telefon:
36 (1) 266-9290/237 és 238 mellék, fax: 338-4746; postacím: 1394 Budapest 62, Pf. 357]. A rendelet mellékletét képezõ tervlap eredeti méretarányú példányáról készült másolat a sokszorosítás költségének térítésével megrendelhetõ a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaságtól
[1016 Budapest, Gellérthegy u. 30–32. Telefon: 36 (1) 224-3100].
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Felelõs:

belügyminiszter
megyei, fõvárosi közigazgatási hivatalok
vezetõi
Határidõ: 2006. szeptember 30.

A Kormány határozatai
A Kormány
1001/2006. (I. 13.) Korm.
határozata
a közszolgálati ellenõrzések 2006. évi vizsgálati
tárgyköreirõl és a vizsgálat alá vont közigazgatási
szervekrõl
A Kormány a köztisztviselõk jogállásáról szóló – többször módosított – 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 64/A. §-ának (1) bekezdése alapján a következõ
határozatot hozza:
1. A Kormány felhívja a belügyminisztert, hogy 2006.
évben a közszolgálati ellenõrzéseket az alábbi tárgykörökben hajtsa végre:
a) a kiemelt ágazati és szervezeti célok meghatározásának folyamata, az egyéni teljesítménykövetelmények
meghatározása, a teljesítményértékelések végrehajtásának
munkáltatói gyakorlata;
b) az alapilletmény eltérítések végrehajtása;
c) a közszolgálati jogviszony létesítése, az illetmény
megállapítása és a polgármesteri egyetértési jog gyakorlásának szabályozása, a szabályozás hatályosulásának tapasztalatai.
2. Az ellenõrzések az 1. a) és b) alpontok esetében
2002. január 1-jétõl 2005. december 31-ig, az 1. c) alpont
esetében 2000. január 1-jétõl 2005. december 31-ig tartó
idõszakra terjedjenek ki.
3. A belügyminiszter az 1. a) és b) alpontokban meghatározott tárgykörök ellenõrzését
a) az Egészségügyi Minisztériumnál, a Honvédelmi
Minisztériumnál, valamint a Pénzügyminisztériumnál,
illetve az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifõorvosi Hivatala fõvárosi, fõvárosi kerületi intézeteinél a fõvárosi közigazgatási hivatalvezetõ
bevonásával;
b) az 1. c) alpontban meghatározott ellenõrzési tárgykörök ellenõrzését azoknál az önkormányzatoknál, ahol a
közszolgálati jogviszonyban állók száma 16–50 fõ között
van a megyei közigazgatási hivatalvezetõk bevonásával
hajtsa végre.

4. A belügyminiszter az ellenõrzések tapasztalatairól
adjon tájékoztatást a Kormánynak, és tegyen javaslatot a
2007. évi közszolgálati ellenõrzések tárgyköreire és a
vizsgálandó közigazgatási szervek körére.
Felelõs: belügyminiszter
Határidõ: 2006. november 30.
5. E határozat közzétételével egyidejûleg a közszolgálati ellenõrzések 2005. évi vizsgálati tárgyköreirõl és a
vizsgálat alá vont közigazgatási szervekrõl szóló
1005/2005. (I. 26.) Korm. határozat hatályát veszti.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
1002/2006. (I. 13.) Korm.
határozata
a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény hatálya alá tartozó szervek
jegyzékérõl szóló 1085/2004. (VIII. 27.) Korm.
határozat módosításáról
A Kormány a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény 73. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következõ határozatot hozza:
1. A köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.
törvény hatálya alá tartozó szervek jegyzékérõl szóló
1085/2004. (VIII. 27.) Korm. határozat melléklete
„II. Kormányzati szervek, minisztériumok, nem minisztériumi formában mûködõ központi közigazgatási szervek
és területi, helyi közigazgatási szervek” cím alatti felsorolásából a „Központi Kárrendezési Iroda” szövegrész hatályát veszti.
2. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány
1003/2006. (I. 13.) Korm.
határozata
a Magyarországi Cigányokért Közalapítvány Alapító
Okiratának módosításáról
A Kormány
a) alapítói jogkörében módosítja a Magyarországi
Cigányokért Közalapítvány Alapító Okiratát;
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3. elrendeli a Mezõ Ferenc Sportközalapítvány egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratának a bírósági nyilvántartásba vétel után a Magyar Közlönyben való közzétételét.
Felelõs:

belügyminiszter
Nemzeti Sporthivatal elnöke
Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter

Határidõ: a jogerõs bírósági nyilvántartásba vételt
követõen azonnal

b) felhatalmazza az ifjúsági, családügyi, szociális és
esélyegyenlõségi minisztert, hogy az Alapító Okirat módosításának bírósági nyilvántartásba vétele során az Alapító képviseletében eljárjon;

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

Határidõ: azonnal
c) elrendeli a módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat közzétételét a Magyar Közlönyben, a
bírósági nyilvántartásba vételrõl szóló határozat jogerõre
emelkedését követõen.

A Miniszterelnök határozatai

Felelõs:

ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlõségi miniszter
Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
Határidõ: a bírósági nyilvántartásba vételt követõen
azonnal
Gyurcsány Ferenc s. k.,

A Miniszterelnök
1/2006. (I. 13.) ME
határozata
kormányzati fõtisztviselõi kinevezések
megszûnésének megállapításáról

miniszterelnök

A köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.
törvény 31/D. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapján megállapítom, hogy

A Kormány
1004/2006. (I. 13.) Korm.
határozata
a Mezõ Ferenc Sportközalapítvány Alapító
Okiratának módosításáról
A Kormány
1. módosítja a Mezõ Ferenc Sportközalapítvány Alapító Okiratát;
2. felhatalmazza a Nemzeti Sporthivatal elnökét, hogy
a Mezõ Ferenc Sportközalapítvány Alapító Okirata módosításának bírósági nyilvántartásba vétele érdekében szükséges intézkedéseket tegye meg;
Felelõs: Nemzeti Sporthivatal elnöke
Határidõ: azonnal

dr. Gulyás András kormányzati fõtisztviselõi kinevezése – a Ktv. 31/A. § (2) bekezdés a) pontban meghatározott
körbe nem tartozó közigazgatási szervhez történõ áthelyezésére tekintettel –
2005. november 1-jei hatállyal,
dr. Zupkó Gábor kormányzati fõtisztviselõi kinevezése
– közszolgálati jogviszonyának közös megegyezéssel történõ megszüntetésére tekintettel –
2005. november 30-i hatállyal
megszûnt.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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A Miniszterelnök
2/2006. (I. 13.) ME
határozata
a Magyar Vasúti Hivatal elnökének kinevezésérõl
A vasúti közlekedésrõl szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 70. § (1) bekezdése alapján, a gazdasági és közlekedési miniszter javaslatára
Antal Dánielt a Magyar Vasúti Hivatal elnökévé
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IRÁNYMUTATÁSOK,
IV. rész JOGEGYSÉGI
HATÁROZATOK
A Magyar Köztársaság
Legfelsõbb Bírósága
jogegységi határozatai

– 2006. január 1-jei hatállyal, hatévi idõtartamra –
kinevezem.

A Magyar Köztársaság Legfelsõbb Bírósága
jogegységi határozata
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

4/2005. BJE szám
A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A Miniszterelnök
3/2006. (I. 13.) ME
határozata

A Magyar Köztársaság Legfelsõbb Bíróságának Büntetõ Jogegységi Tanácsa Budapesten, a 2005. év december hó 12. és 15. napján tartott ülésen a Legfelsõbb Bíróság
elnökhelyettesének indítványa tárgyában meghozta és
nyilvánosan kihirdette a következõ

fõiskolai tanárok kinevezésérõl

jogegységi határozatot:

A felsõoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény 18. §
(1) bekezdése alapján, az oktatási miniszter elõterjesztésére

I. Bûnszervezetben elkövetés [Btk. 137. § 8. pont,
98. §-a (1) bek.] megállapítható azzal szemben is, aki –
eseti jelleggel – akár egyetlen cselekményt tettesként vagy
részesként valósít meg.

Dvorszky Erzsébetet,
II. A Btk. 98. §-a (1) bekezdése akkor alkalmazható, ha
az elkövetõ tudata a bûnszervezet Btk. 137. §-a 8. pontjában meghatározott tárgyi ismérveit átfogja.

dr. Köpf Lászlót,
Major Ritát,
Nagy Elemérné dr. Scháb Margitot,
ifj. Nagy Zoltánt,

INDOKOLÁS

dr. Szabó Mihályt

I.
– 2006. január 1-jei hatállyal –
fõiskolai tanárrá
kinevezem.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A Legfelsõbb Bíróság elnökhelyettese a bíróságok szervezetérõl és igazgatásáról szóló 1997. évi LXVI. törvény
(Bsz.) 29. §-a (1) bekezdésének a) pontjára, illetve a büntetõeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (Be.) 439. §-a
(1) bekezdésének a) pontjára hivatkozással, az egységes
ítélkezési gyakorlat biztosítása érdekében jogegységi eljárás lefolytatását és jogegységi határozat meghozatalát indítványozta.
1. Az indítvány az ítélkezési gyakorlatban tapasztalt
olyan döntésekre hivatkozott, amelyek elvi kérdésben az
egyöntetû értelmezés hiányára engednek következtetni.
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Ennek szemléltetésére a következõ határozatokat sorolta
fel:
A Lenti Városi Bíróság a 2003. december 29. napján
kelt 1.B.130/2002/91. számú, illetõleg a Zala Megyei Bíróság mint másodfokú bíróság a 2004. május 25. napján
kelt Bf.87/2004/7. számú ítéletével a II. r. terheltet bûnösnek mondta ki vagyoni haszonszerzés végett, az államhatár átlépéséhez több személynek segítséget nyújtva, bûnszervezetben, társtettesként elkövetett embercsempészés
bûntettében.
A Legfelsõbb Bíróság a 2005. február 1. napján kelt
Bfv.III.738/2004/5. számú határozatával a felülvizsgálati
indítvánnyal megtámadott fenti határozatokat a II. r. terhelt tekintetében hatályukban fenntartotta.
A felülvizsgálati tanács – az elbíráláskor hatályos törvény alkalmazásával egyetértve – kifejtette, hogy a Btk.
137. §-ának 8. pontja értelmében magának a bûnszervezetnek kell hosszabb idõre szervezettnek, és összehangoltan
mûködõnek lennie. A bûnszervezetben elkövetés megállapításához pedig elég az is, ha az elkövetõ akárcsak egy, az
elsõ bûncselekményt követi el a bûnszervezetet képezõ
csoport tevékenységébe bekapcsolódva.
A Legfelsõbb Bíróság a 2005. január 25. napján kelt
Bfv.III.1081/2004/11. számú határozatában ugyanezt az
elvi álláspontot tartotta fenn.
A
2005.
február
22.
napján
kihirdetett
Bfv.III.683/2004/6. számú határozat – az elõzõekkel következetesen – állapította meg (a védelmi érveléssel szemben), hogy nem vitatható eredményesen a bûnszervezetben elkövetés azzal az indokkal, hogy a terhelt csak egy alkalommal vett részt az embercsempészéssel foglalkozó
csoport tevékenységében.
A Legfelsõbb Bíróság 2001. május 22. napján kelt
Bfv.IV.2856/2000/5. számú határozata (BH 2002.173.I.)
szerint a bûnszervezet tagjaként elkövetett embercsempészés bûntettét megvalósítják mindazok, akik elõzetes megállapodás alapján, anyagi haszonszerzés érdekében vállalkoznak a külföldrõl az ún. zöldhatáron átjuttatott személyek továbbszállítására és a megjelölt helyre vitelére.
A Mátészalkai Városi Bíróság a 2003. szeptember
16. napján kelt 4.B.209/2002/39. számú ítéletében, amikor
a terheltet bûnösnek mondta ki – egyebek mellett – 23 rb.
bûnszervezet megbízásából elkövetett embercsempészés
bûntettében.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság mint másodfokú bíróság a 2004. január 30. napján kelt
2.Bf.1071/2003/4. számú ítéletével a terhelt ezen cselekményének minõsítését megváltoztatta, azokat 4 rb. – két
esetben folytatólagosan és bûnszervezetben elkövetett –
embercsempészés bûntettének minõsítette.
A Legfelsõbb Bíróság a 2005. február 17. napján kelt
Bfv.II.664/2004/6. számú határozatával a felülvizsgálati
indítvánnyal megtámadott fenti határozatokat hatályon kívül helyezte és a terhelt cselekményét folytatólagosan, üz-
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letszerûen elkövetett embercsempészés bûntettének minõsítette, a bûnszervezetben elkövetés megállapítását pedig
mellõzte.
Ezzel a bûnszervezet tevékenységéhez alkalomszerûen
csatlakozó (,,kívülálló”) cselekményét az elõzõekben hivatkozott értelmezéstõl eltérõen ítélte meg.
A felülvizsgálati tanács – az elbíráláskor hatályos törvény alkalmazásával egyetértve – kifejtette, hogy bár az
elkövetés óta (a 2001. évi CXXI. törvény folytán) megváltozott a bûnszervezet anyagi jogi fogalma és a bûnszervezetben történõ bûnelkövetés jogkövetkezménye, de a bûnszervezet tagjaként elkövetett magatartás mindkét szabályozást tekintve csak annak az elkövetõnek róható fel, aki
a bûnszervezet feladatmegosztáson, alá-fölérendeltségre
épített módon kialakított szervezetében a szervezetet ismerve, annak tagjaival állandó kapcsolatban együttmûködve fejtett ki tevékenységet.
A felülvizsgálati tanács – az elsõfokú bíróságéval egyezõ – álláspontja szerint a bûnszervezet által a szervezeten
kívülálló személynek adott megbízással e megbízott nem
vált a bûnszervezet tagjává, mivel ehhez a szervezetbe történõ tényleges betagozódás a szervezet belsõ mûködésének ismerete és az abban való aktív részvétel szükséges.
Az ettõl eltérõ értelmezés a bûnszervezet fogalmának fellazításával indokolatlanul tágítaná a büntetõjogi felelõsség körét: a bûnszervezetben tényleges részvétellel járó
súlyosabb fenyegetettség kiterjedne mindenkire, aki valamilyen módon közvetlen vagy közvetett kapcsolatba kerülne a bûnszervezet valamely tagjával.
A felülvizsgálati tanács álláspontja szerint határozott
különbséget kell tenni a bûnszervezet tagjaként, illetve a
bûnszervezet (vagy annak bármely tagja) megbízásából elkövetett bûncselekmény anyagi jogi megítélése között.
Ugyanezt az értelmezést tartalmazza a – 2002. április 1.
elõtt hatályos jog alkalmazásával hozott határozatokat hatályon kívül helyezõ – 2005. január 6. napján kelt
Bfv.II.1176/2004/3. számú határozat is. E szerint a felülvizsgálati tanács nem ért egyet a BH 2002.173.I. szám alatt
közzétett határozat szerinti gyakorlattal. A felülvizsgálati
tanács álláspontja szerint félreérthetõ a „mindazok” kitétel, mert ennek szó szerinti értelme túlságosan tágan vonná
meg azon esetek körét, amelyekben a cselekmény „bûnszervezet tagjaként” elkövetettnek minõsül.
A felülvizsgálati tanács – a Btk. 137. §-a 8. pontjának
2002. március 31. napjáig hatályos rendelkezését illetõ –
álláspontja szerint a bûnszervezet tagjaként elkövetés csak
akkor állapítható meg, ha a terhelt cselekményei az értelmezõ rendelkezés szerinti ismérveknek hiánytalanul megfelelnek és ezen ismérvek megállapíthatóságához szükséges tényeket a tényállás maradéktalanul tartalmazza (ami
azonban az adott ügyben nem volt megállapítható).
Kifejtette továbbá – utalva az 1998. évi LXXXVII. törvény 35. §-ához fûzött miniszteri indokolásra miszerint a
bûnszervezet „minõségileg más, mint pusztán egyének
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együttcselekvése” –, hogy a terhelt irányadó tényállás szerinti cselekvõsége nélkülözte a bûnszervezethez szükséges
„minõségi többletet”.
2. A jogegységi indítvány álláspontja szerint a hatályos
Btk. 137. §-ának 8. pontja, 98. §-a, és 218. §-ának alkalmazása során annak eldöntésénél, hogy az embercsempészés
bûncselekményébe kívülállóként, eseti jelleggel bekapcsolódó személy magatartása mikor értékelhetõ bûnszervezetben elkövetettként, az embercsempészés megvalósításának jellemzõit figyelembe kell venni.
3. A jogegységi indítvány álláspontja szerint a több országhatár különbözõ személyek közremûködésével történõ illegális átlépése, a migránsok gyûjtõhelyen pihentetése, összegyûjtése, majd továbbutaztatása fogalmilag és valóságban is szervezett tevékenységet feltételez. Ez egyértelmûen arra utal, hogy az embercsempészést végzõ ismeretlen számú résztvevõbõl (irányítók, vezetõk, kísérõk)
álló, országokon átnyúló tevékenységet kifejtõ bûnözõi
csoport jól összehangoltan, rendszeres tevékenységet folytatva mûködik.
Az e tevékenységbe belföldön bekapcsolódók részérõl
nem szükséges, hogy megtörténjen a bûnszervezet összes
tagjának, a közöttük kialakult munkamegosztásnak, a csoport összehangolt mûködésének a feltérképezése. Ez nem
is várható el, mert az efféle bûnözõi csoportok konspirációs szabályok szerint tevékenykednek.
Ezért aki e csoport mûködésébe bekapcsolódik és abban
akár egy alkalommal részt vesz, azzal szemben helye lehet
a bûnszervezetben elkövetés megállapításának. A Btk.
137. §-ának 8. pontja értelmében ugyanis a bûnszervezetnek kell hosszabb idõre szervezettnek, összehangoltnak
lennie. Aki e csoport tevékenységébe bekapcsolódva akár
az elsõ bûncselekményt elköveti, lehetõséget teremt arra,
hogy magatartását bûnszervezetben elkövetettként értékeljék ennek valamennyi törvényes következményével
együtt. Természetesen minderre csak akkor kerülhet sor,
ha az irányadó tényállás a Btk. 137. §-ának 8. pontjában
felsorolt törvényi feltételek megállapításához szükséges
tényeket tartalmazza.

II.
A legfõbb ügyész BF.2594/2005. számú írásbeli nyilatkozatában – a bûnszervezetben elkövetett embercsempészés bûncselekményébe esetileg bekapcsolódó személy
cselekményét eltérõen értelmezõ ellentétes bírósági határozatokra tekintettel – a jogegységi határozat meghozatalát indokoltnak tartotta és a jogegységi indítványban javasolt törvényértelmezéssel egyetértett.
A Legfelsõbb Bíróság a Be. 440. §-a (1) bekezdésének
b) pontja alapján, a jogegységi indítvány érdemi elbírálása
végett – a Be. 442. §-a (3) bekezdése szerinti – ülést tartott.
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Az ülésen a Legfelsõbb Bíróság elnökhelyettese jogegységi indítványát fenntartotta, a legfõbb ügyész képviselõje pedig az írásbeli nyilatkozatában foglaltaknak megfelelõ tartalommal szólalt fel.

III.
Az indítványozó által megjelölt jogkérdést a bíróságok
eltérõen értelmezték, ezért az egységes ítélkezési gyakorlat biztosítása, valamint a jogszabályi változások miatt a
joggyakorlat továbbfejlesztése érdekében – a Bsz. 29. §-a
(1) bekezdésének a) pontja, illetve a Be. 439. §-a (1) bekezdésének a) pontja szerinti okokból – szükséges jogegységi határozat meghozatala.
A jogegységi indítványban foglaltak alapján eldöntendõ elvi kérdés, hogy a – Btk. 98. §-a értelmében – bûnszervezetben elkövetés megállapításának feltétele-e, hogy az
elkövetõ tudata a konkrét bûncselekmény tényállásszerûségén túlmenõen a bûnszervezet Btk. 137. §-a 8. pontjában
meghatározott összes fogalmi ismérvét is átfogja.
Ennek megválaszolásával ítélhetõ meg helyesen, hogy
aki egy alkalommal valósítja meg tényállásszerûen az embercsempészés bûncselekményét és ezáltal esetileg kapcsolódik az összehangoltan mûködõ csoporthoz, annak
terhére a bûnszervezetben elkövetés megállapítható-e.
Az eldöntendõ elvi kérdés szempontjából jelentõséggel
bíró – a jogegységi határozat meghozatala idõpontjában –
hatályos törvényi rendelkezések a következõk:
1. A Btk.-nak a bûnszervezetben történõ elkövetésre
vonatkozó – a 2001. évi CXXI. törvény 17. §-ával megállapított – 98. §-a szerint:
„(1) Azzal szemben, aki az ötévi vagy ezt meghaladó
szabadságvesztéssel büntetendõ szándékos bûncselekményt bûnszervezetben (137. § 8. pont) követte el, a bûncselekmény büntetési tételének felsõ határa a kétszeresére
emelkedik, de a húsz évet nem haladhatja meg. Halmazati
büntetés esetén a 85. § (2) bekezdése szerinti büntetési tételt, a tárgyalásról lemondás esetén a 87/C. § szerinti büntetési tételt kell alapul venni.
(2)
(3) Azzal szemben, aki a bûncselekményt bûnszervezetben követte el, mellékbüntetésként kitiltásnak is helye
van.
(4) A bûncselekmény bûnszervezetben történõ elkövetésének megállapítása esetén az e törvényben a bûncselekmény bûnszövetségben történõ elkövetésének esetére
megállapított jogkövetkezmények nem alkalmazhatók.”
2. A bûnszervezet törvényi fogalmát, illetve meghatározását elsõ ízben az 1997. évi LXXIII. törvény 9. §-a iktatta be – 1997. szeptember 15. napjával kezdõdõ hatállyal – a Btk. 137. §-a 7. pontjaként. Az 1998. évi
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LXXXVII. törvény 35. §-a – 1999. március 1. napjával
kezdõdõ hatállyal – a Btk. 137. §-a 8. pontjában a bûnszervezet meghatározását módosította.
A Btk. 137. §-a 8. pontjának a 2001. évi CXXI. törvény
19. §-ának (5) bekezdésével módosított – 2002. április
1. napjától hatályos – rendelkezése szerint:
„(e törvény alkalmazásában) bûnszervezet: három vagy
több személybõl álló, hosszabb idõre szervezett, összehangoltan mûködõ csoport, amelynek célja ötévi vagy ezt
meghaladó szabadságvesztéssel büntetendõ szándékos
bûncselekmények elkövetése.”

lekmény (a cselekvõség) kapcsán értékel – súlyosabb büntetéskiszabást lehetõvé tevõ – körülményt.
A Btk. 97. §-a esetében értelemszerûen nem merül fel,
hogy az elkövetõ tudata korábbi elítélését nem fogja át. Viszont a Btk. 98. §-a (1) bekezdése esetében nyilvánvaló,
hogy a jogalkotó a Btk. különös részi tényállása szerinti elkövetési magatartás kifejtésével – ahhoz fûzõdõ tudatállapottal – összefüggõ tényt tett a súlyosabb megítélés feltételévé. Következésképpen – az „alapcselekmény” tényállásszerûsége mellett, azzal együtt – vizsgálandó az elkövetõ
ez irányú tudattartalma. Ennek hiányában a bûnszervezetben elkövetés nem állapítható meg.

IV.

4. A bûnszervezetben elkövetést is átfogó tudattartalom vizsgálatának elsõ lépcsõjét az „alapcselekmény”
tényállásszerûségéhez – azt átfogó tudattartalom megállapításához – szükséges bizonyítékok vizsgálata jelenti.
Ezzel párhuzamosan vizsgálni kell a büntetõeljárás során feltárt bizonyítási eszközökbõl származó és a Btk.
137. §-a 8. pontjában meghatározott ismérvekre következtetést megalapozó bizonyítékokat és erre nézve a tényállásban megállapítást kell tenni.
Amennyiben bizonyított, hogy a bûncselekményt egy
tényleges bûnszervezet mûködéséhez kapcsolódva, illetve
annak keretei között követték el, úgy a végrehajtás körülményeibõl – különösen a konkrét magatartás mások megelõzõ vagy további láncolatos cselekményeit feltételezõ
jellegébõl, ezek szükségszerû és ezért elõreláthatóan bekövetkezõ eseményeibõl lehet következtetést vonni arra,
hogy az alkalomszerû tettes (részes) cselekménye megvalósításakor a bûnszervezetbeni elkövetést felismerte.
Ezen további – az elkövetõnek a bûnszervezetben elkövetést átfogó tudattartalmára vont – következtetés alapja,
hogy a hatályos törvény (a korábbi szabályozástól eltérõen) nem a bûnszervezet belsõ, hanem olyan külsõ, tárgyi
jellegû ismérveit határozza meg, amelyek a kívülálló számára is felismerhetõek.
Ehhez képest az elkövetõ tudatának nem arra kell kiterjednie, hogy egy bûnszervezet a törvényi elõfeltételek szerint létrejött, hanem arra, hogy a bûnszervezet tárgyi sajátosságai ismeretében annak „mûködéséhez” csatlakozik,
illetve annak keretében cselekszik.
E tudattartalom – értelemszerûen – csak szándékos, viszont egyenes és eshetõleges szándékú egyaránt lehet.
Megjegyzendõ, hogy a Btk. 137. §-a 8. pontjában foglalt
„célja” kitétel semmiképpen nem egy jelentõségû a célzattal. Az, hogy mire kell a bûnszervezetnek irányulnia, magának a bûnszervezetnek fogalmi alapeleme, nem pedig
utalás a célzatra (illetve egyenes szándékra).
Hasonlóképpen nem az alanyi bûnösség, hanem a bûnszervezet fogalmi elemei megállapíthatóságának kérdése a
Btk. 137. §-a 8. pontjában szereplõ „hosszabb idõre szervezett” kitétel.

Az indítvány elõterjesztõjének az elbírálandó elvi kérdés eldöntésére tett javaslata az alábbiak szerint alapos:
1. A magyar büntetõ anyagi jog bûnösségen alapuló felelõsségi elvébõl [Btk. 10. § (1) bek.] következõen az alanyi bûnösség (szándékosság vagy gondatlanság) minden
bûncselekmény szükséges ismérve. Következésképpen a
magyar büntetõeljárásnak valamely természetes személy
büntetõjogi felelõsségének tisztázása a célja [vö.: Be. 2. §
(2) bek., 6. § (2) bek.].
2. A bûnösségre a büntetõeljárás eredményeként megállapított (történeti) tényállásból, annak a Btk. Különös
Részében meghatározott valamely törvényi tényállással
fennálló egyezõsége esetén lehet következtetni. Ennek
eredményeként lesz az elkövetõ magatartása tényállásszerû és bûnössége megállapítható.
3. A Btk. 98. §-ának (1) bekezdése a Btk. Általános Részében – és ennek értelmében minden ötévi vagy ezt meghaladó szabadságvesztéssel büntetendõ szándékos bûncselekmény különös részi tényállásánál figyelembe vehetõen – rendelkezik a bûnszervezetben elkövetésrõl, melyhez a különös részi büntetési tétel felsõ határának felemelése fûzõdik.
A jogalkotó a Btk. 98. §-ának (1) bekezdésével – a
2001. évi CXXI. törvény 90. §-a szerinti jogharmonizációs
és más nemzetközi kötelességet is teljesítve – általános jelleggel, a törvény erejével értékelt egy elkövetési körülményt.
A Btk.-nak a büntetés kiszabásáról szóló V. Fejezetén
belül ugyanezen jogalkotási módszer nyilvánul meg a Btk.
97. §-a esetében, amikor a különös és többszörös visszaesés tényéhez a Btk. különös részi tényállásában meghatározott büntetési tétel felsõ határának megemelése kapcsolódik.
Érdemi különbség azonban, hogy míg a Btk. 97. §-a a
törvényi tényállás alanyi, addig a Btk. 98. §-ának (1) bekezdése a törvényi tényállás tárgyi oldala körében, a cse-
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5. A Btk. hatályos rendelkezései nem tesznek különbséget a bûnszervezeten belüli cselekvés hiearchiája
(,,posztjai”), aktivitása, intenzitása szempontjából, ezek a
büntetéskiszabás körében értékelendõ körülmények.
Ehhez képest a Btk. 98. §-a (1) bekezdésének alkalmazhatósága szempontjából közömbös a bûnszervezetben kifejtett cselekvés bûnszervezeten belüli szerepe. A bûnszervezet tárgyi sajátosságai ismeretében kifejtett (a Btk.
adott különös részi tényállását megvalósító) cselekvésnek
a bûnszervezet mûködéséhez történõ bármely hozzájárulása önmagában elégséges.
A Btk. a passzív (alap bûncselekmény, illetõleg a Btk.
263/C. §-a szerinti bûncselekmény megvalósítása nélküli)
bûnszervezeten belüli létet nem bünteti. Ez a magatartás a
szándék kialakulása fázisában van, és még nem jut el sem
az elõkészület, sem a kísérlet, sem pedig a befejezettség állapotába.
A „összehangolt mûködés” a bûnszervezet fogalmi
összetevõje, amely tartalmát tekintve nem más, mint a benne cselekvõ személyek egymást erõsítõ hatása. Ugyanakkor – ahogy erre a jogegységi indítvány helyesen utal – az
összehangoltság meglétének (természetébõl adódóan)
nem feltétele a bûnszervezetben cselekvõk közvetlen kapcsolata, a más cselekvések, illetve a más cselekvõk kilétének konkrét ismerete. Az összehangolt mûködés ugyancsak nem az alanyi bûnösség, hanem a bûnszervezet fogalmi alapelemei fennállása megállapíthatóságának kérdése.
Ehhez képest az egy „alapcselekmény” megvalósítása is
alapul szolgálhat a bûnszervezetben elkövetés megállapításához.

V.
A jogegységi tanács álláspontja az, hogy a IV. pont alatt
kifejtett jogkérdés lényegét a bûnszervezet törvényi fogalmára vonatkozó jogszabályváltozás nem érinti, a kifejtett
elvi álláspont, mind a 2002. április 1-jét megelõzõen, mind
pedig azt követõen hatályos jog alkalmazása esetén iránymutatónak tekintendõ.
A Btk. 137. §-a 8. pontjának a 2001. évi CXXI. törvény
19. §-a (5) bekezdésével megállapított szövege 2002. április 1. napjával kezdõdõen hatályos.
Az eldöntendõ jogkérdés a létezõ bûnszervezet tevékenységéhez – akár egyetlen elkövetõi magatartással –
csatlakozó személy cselekményének bûnszervezetben elkövetettkénti értékelése, az alanyi oldalhoz tartozó tudattartalomra is figyelemmel. Ez minden konkrét – szervezett
bûnelkövetéshez kapcsolódó – ügy elbírálásakor tisztázandó.
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A jogalkalmazóval szemben támasztott követelmény tehát változatlan, akár a hivatkozott novelláris módosítás
elõtti, akár azt követõ történések képezik is a vád tárgyát.
A Btk. 137. §-a 8. pontjának tartalmi különbözõsége csak
annyiban jelentõs, hogy a bûnszervezetnek melyek az ismérvei, tehát melyek azok a feltételek, amelyeket a bûnszervezeten (addig) kívül állónak fel kell ismernie ahhoz,
hogy cselekménye megítélésekor az eljáró bíróság a Btk.
98. §-ának rendelkezéseit alkalmazza.
A jogegységi tanács egyetért a jogegységi indítványnak
– az ítélkezés tapasztalataira alapozott – azon álláspontjával, miszerint az illegális nemzetközi migrációval összefüggõ embercsempészés általában bûnszervezet közremûködésével valósul meg (vö.: több embernek, több országhatár átlépésével járó, több személy közremûködésével
történõ szállítása, illetve ellátása, elhelyezése).
Ugyanakkor a Btk. 98. §-a (1) bekezdése minden ötévi
vagy ezt meghaladó szabadságvesztéssel büntetendõ szándékos bûncselekmény esetében alkalmazható, így értelemszerû, hogy csak a konkrét bûncselekmény megvalósításának körülményei adhatnak alapot a bûnszervezetben elkövetés megállapítására. Ehhez képest csak az embercsempészésre korlátozódó elvi álláspont más „alapcselekmény”
esetében félreérthetõ lenne.
Ebbõl következõen a jogegységi tanács – a Bsz. 29. §-a
(1) bekezdésének a), illetve a Be. 439. §-a (1) bekezdésének a) pontja értelmében – az egységes ítélkezési gyakorlat biztosítása és a joggyakorlat továbbfejlesztése érdekében hozta meg határozatát, mert mindkét törvényi ok szükségessé tette a jogértelmezõ iránymutatást.
Ekként a Legfelsõbb Bíróság Büntetõ Jogegységi Tanácsa – a Be. 442. §-ának (3) bekezdése szerint eljárva –
a Be. 443. §-ának (1) és (2) bekezdése alapján a jogegységi
indítványnak helyt adott, s jogegységi eljárás tárgyát képezõ elvi kérdésben a rendelkezõ rész szerint határozott.
A jogegységi tanács a határozatát – a Bsz. 32. §-ának
(4) bekezdése, illetve a Be. 445. §-ának (2) bekezdése
alapján – a Magyar Közlönyben közzéteszi.
Budapest, 2005. december 15.
Dr. Kónya István s. k.,
a tanács elnöke

Dr. Márki Zoltán s. k.,

Dr. Édes Tamás s. k.,

elõadó bíró

bíró

Dr. Bíró András s. k.,

Dr. Szabó Péter s. k.,

bíró

bíró
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KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

VI. rész

Az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal elnökének
közleménye
a személyi jövedelemadó meghatározott részének
felhasználásáról rendelkezõ magánszemély
nyilatkozatára igényt tartó egyház részére történõ
technikai szám kiadásáról

2006/3. szám

1996. évi CXXVI. törvény (továbbiakban: Tv.) módosításáról rendelkezõ 1997. évi CXXIX. 11. §-ának (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen az Adó- és Pénzügyi
Ellenõrzési Hivatal a Tv. 4/A. § (1) bekezdése szerinti
kedvezményezett részére a következõ technikai számot
adja:
Sorszám

1.

Technikai
szám

Kedvezményezett

Hetednapi Adventista Egyház
„Reform Mozgalom” Nemzetközi
Misszióegyesület

1452

Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal
elnöke

A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló

A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Csongrád Megyei Földmûvelésügyi Hivatalának
(6721 Szeged, Deák F. u. 17.)
hirdetménye
Az FVM Csongrád Megyei Földmûvelésügyi Hivatala – a földrendezõ és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi
II. törvény 4/B. § (5) bekezdése, 9. § alapján –
nyilvános sorsolást
tart a kisteleki Újélet Szövetkezet használatában lévõ földek kiadása céljából.
A sorsolás helye: Kistelek, Kossuth u. 5–7., Rendezvény Ház
A sorsolás ideje: 2006. február 21., 9 óra.
A sorsolásra kerülõ földrészletek adatait a táblázat tartalmazza.
Település: Balástya
Külterület
Helyrajzi szám

020/7
027/12
029/49
029/61
033/22
0437/9

Mûvelési ág

gyümölcsös
szõlõ
szõlõ
szõlõ
szõlõ, gyep (legelõ), szántó
szõlõ

Terület
(ha, m2)

0,2554
0,1309
0,0719
0,3057
16,1539
0,1798

AK érték

Korlátozó
intézkedés

5,54
5,46
3,00
12,75
508,01
7,50

Település: Kistelek
Külterület
Helyrajzi szám

011/10
013/29
0108/34

Mûvelési ág

szántó
szántó
szántó, erdõ, gyep (legelõ)

Terület
(ha, m2)

0,0476
0,0876
13,8153

AK érték

Korlátozó
intézkedés

0,38
0,70
109,27 Kiadható: 10421/10927
tul. h. (104,21 AK)
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Helyrajzi szám

Mûvelési ág

Terület
(ha, m2)

0118/29
0118/46
0118/53
0126/18

szántó
szõlõ
szõlõ
szántó

0,2583
0,7704
21,4403
3,8040

0126/23
0126/24
0126/25
0126/26
0126/29
0126/31
0126/35
0149/2
0167/38
0169/4
0169/7
0169/38
0172/23
0185/16

szõlõ
szõlõ
szõlõ
szõlõ
szántó
szántó
szántó, gyep (rét)
gyep (legelõ)
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó

6,2213
11,1170
10,9631
11,6727
4,6623
0,2380
4,3218
0,4053
0,0640
0,5737
0,4628
0,2248
0,4417
0,9220

0188/17
0197/40
0206/8
0206/9
0206/22
0206/26
0207/31
0217/8
0223/16
0223/17
0227/9
0241/5
0247/31
0249/9
0249/10
0256/16
0256/23
0256/33
0256/44
0289/2
0289/3
0291/2
0309/77
0312/11
0312/36
0312/43
0315/31
0315/35
0318/49

gyep (rét)
gyep (legelõ)
erdõ
erdõ
szántó
gyep (legelõ), erdõ
szõlõ
szántó
erdõ
erdõ
szántó
szántó
szántó
szántó, szõlõ, erdõ
erdõ
szántó
szõlõ, gyep (legelõ)
szántó
szántó, gyep (rét)
szántó
szántó
gyep (rét)
gyep (rét)
szántó
szántó
gyep (rét), szántó, nádas
szántó
gyep (rét)
szántó

0,5646
0,7135
0,3160
0,1913
0,0917
8,1977
0,2750
0,4533
0,1390
0,1641
0,5762
0,4002
0,2167
2,3156
0,5370
0,9924
0,3247
0,1719
1,9435
0,0749
0,0140
0,0956
1,5300
0,1997
0,1516
0,6635
0,2598
0,0515
0,6669
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AK érték

Korlátozó
intézkedés

4,70
32,13
894,06
30,43 Kiadható: 500/3043
tul. h. (5,00 AK)
259,43
463,58
457,16
486,75
37,30
1,90
44,61
3,08
0,51
2,41
1,94
1,80
3,53
5,76 Kiadható: 144/576
tul. h. (1,44 AK)
4,91
0,64
0,82
0,50
0,73
14,19 Községi mintatér
11,47
3,63
0,36
0,43
2,42
3,20
0,52
49,43
1,40
18,06
11,29
2,10
38,78
0,60
0,17
1,49
9,93
1,60
1,21
9,02
2,08
0,45
12,14
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Helyrajzi szám

Mûvelési ág

Terület
(ha, m2)

0318/74

szántó, gyep (rét), erdõ

6,4316

0322/42
0322/57

szántó
szántó

0,6937
1,2015

0322/59
0322/74
0322/78
0322/84
0322/85
0322/96
0322/97
0323/8
0323/28
0329/99
0329/100
0329/101
0330/15
0332/1
0335/13
0335/30

szántó, szõlõ
szántó, szõlõ
szántó
szántó
gyep (rét)
szántó, szõlõ
gyep (rét), nádas
szõlõ
szõlõ
szõlõ
szõlõ
szõlõ
szõlõ
szõlõ
gyep (rét)
szántó

5,0351
2,9727
0,3331
0,4808
0,2375
3,4574
1,4872
0,3444
0,5195
1,0592
4,5118
1,3820
0,4171
0,9524
0,6547
0,0041
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Korlátozó
intézkedés

AK érték

109,29 Kiadható: 10039/10929
tul. h. (100,39 AK)
5,55 Bányaszolgalmi jog MOL Rt.
9,61 Kiadható: 316/961
tul. h. (3,16 AK)
255,88
118,18 Bányaszolgalmi jog MOL Rt.
6,06
17,55
5,58
87,95
32,69 Községi mintatér
14,36
21,66
55,18
235,06
72,00
17,39
39,72
15,39
0,02

Település: Pusztaszer
Külterület
Helyrajzi szám

047/28

Mûvelési ág

gyep (legelõ)

Terület
(ha, m2)

Korlátozó
intézkedés

AK érték

0,3620

1,12

Település: Ópusztaszer
Külterület
Helyrajzi szám

060/5
077/20
0175/28

Mûvelési ág

szántó
szántó
szántó

Terület
(ha, m2)

0,0717
10,3989
0,1279

Korlátozó
intézkedés

AK érték

1,87
304,22
1,56

A sorsolás nyilvános, azon bárki jelen lehet.
A részarány-tulajdonosok a sorsolás megkezdését megelõzõen egyezséget köthetnek.
A sorsoláson a szövetkezetben még ki nem adott részarány-földtulajdonnal rendelkezõ személyek vehetnek részt.
A sorsoláson bármilyen okból meg nem jelenõ jogosult késõbb a mulasztásra hivatkozva semmiféle jogot nem érvényesíthet, ebbõl az okból a sorsolás eredménye nem változtatható meg.
A sorsolás szabálytalan lebonyolítása ellen az, akinek jogos érdekét érinti vagy sérti, törvénysértésre hivatkozással a sorsolás lebonyolítását követõ 48 órán belül kifogást nyújthat be az FVM Fõvárosi és Pest Megyei Földmûvelésügyi Hivatalnak címezve, de a Csongrád Megyei Földmûvelésügyi Hivatalhoz.
Tasnádi Gábor s. k.,
hivatalvezetõ
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A BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó
és Választási Hivatal közleménye
A BM Központi Hivatal a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 73. § (1) bekezdése alapján – az eddig közzétetteken kívül –
az alábbi elveszett, megsemmisült gépjármû törzskönyvek sorszámát teszi közzé:
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

Közlekedési Nyilvántartó Osztály
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Helyesbítés: A Magyar Közlöny 2005. évi 168. számában megjelent, a kötelezõ legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 316/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 6. §-ának (1) bekezdésében a hivatkozás helyesen: ,,… 4. § (1) bekezdésének a) pontjába …”
(Kézirathiba)
A Magyar Közlöny 2005. évi 170. számában megjelent, a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet (a továbbiakban: R.) alábbiakban megjelölt rendelkezései kézirathibával jelentek meg, azok helyesen a
következõk:
1. Az R. 1. számú melléklet I. pont 4. fõszámú pontjában „Hulladék szállítás engedélyezése a 10. pont...” szövegrész helyesen a következõ:
„Hulladék szállítás engedélyezése a 9. pont ...”
(Kézirathiba)
2. Az R. 1. számú melléklet I. pont 11. fõszámú pontjában „Helyhez kötött légszennyezõ ... mûködésének megkezdéséhez [21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet
9. §]” szövegrész helyesen a következõ:
„Helyhez kötött légszennyezõ ... mûködésének megkezdéséhez engedély [21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet 9. §]”
(Kézirathiba)
3. Az R. 1. számú melléklet I. pont 12. fõszámú pontjában „Helyhez kötött diffúz ... mûködésének megkezdéséhez [21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet 10. §]”
szövegrész helyesen a következõ:
„Helyhez kötött diffúz ... mûködésének megkezdéséhez engedély [21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet 10. §]”
(Kézirathiba)
4. Az R. 1. számú melléklet I. pont 27. fõszámú, 8. alszámú pontjában „Kármentesítési eljárás módosítása ...” szövegrész helyesen a következõ:
„Kármentesítési határozat módosítása ...”
(Kézirathiba)
5. Az R. 1. számú melléklet IV. pont 20. fõszámú, 20.7. alszámú pontjában „A II. és III. pontban felsorolt tevékenység vagy ...” szövegrész helyesen a következõ:
„A felsorolt tevékenység vagy ...”
(Kézirathiba)
6. Az R. 1. számú melléklet IV. pontjából a 20. fõszámú, 20.8. alszámú pont az ott megállapított szöveggel az 1. számú melléklet II. pontjába kerül 12. pontként, és egyidejûleg a IV. pontból törlésre kerül.
„12. A II. pontban felsorolt, az itt feltüntetett mennyiségi küszöbérték alatti tevékenység, ha az a bõvítés következtében eléri, vagy meghaladja a küszöbértéket, és a bõvítés egyúttal legalább 25%-os növekedést jelent a
tevékenység megvalósítására vonatkozó engedélyben meghatározott nagysághoz képest

eredeti díjtétel 100%-a”

(Kézirathiba)
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS
Kormányrendelet felhatalmazása alapján jelenteti meg a
Miniszterelnöki Hivatal a Magyar Közlöny mellékleteként
a HIVATALOS ÉRTESÍTÕT. A lap hetente, szerdánként,
tematikus fõrészekben hitelesen közli a legfõbb állami,
önkormányzati, társadalmi, gazdasági szervek, illetve
szervezetek személyi, szervezeti, igazgatási és képzési,
valamint a hírközlési tevékenység (frekvenciagazdálkodás, távközlés, postaügy, informatika) közleményeit, továbbá az üzleti élet híreit. Térítési díj ellenében közzétesszük a Kincstári Vagyoni Igazgatóság vagyonértékesítési pályázatait, az állami, társadalmi, gazdasági szervezetek, parlamenti pártok, kamarák, helyi önkormányzatok, egyházak, különbözõ képviseletek közleményeit.
Fizetett hirdetésként – akár színes oldalakon is – helyet
kaphatnak az Értesítõben a gazdálkodó szervezetek,
egyetemek, alapítványok, de magánszemélyek közérdeklõdésre számot tartó közlései is.
Õszintén reméljük, hogy a hírek, információk, közlemények egy lapban történõ pontos és rendszerezett formában való közreadásával sikerül hatékonyabbá és
eredményesebbé tenni elõfizetõink tájékozódását a hivatali és üzleti életben. Az érdeklõdõk számára egyéb
hasznos információkat is nyújt a lap.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004. május 1-jétõl az
Európai Unió hivatalos nyelveként magyarul is megjelenik. A hivatalos lap L és C sorozatból áll.
Az L (Legislation) sorozatban kerülnek kiadásra az Európai Unió hatályos jogszabályai, az ún. elsõdleges jogforrások (alapító szerzõdések, csatlakozási szerzõdések, társulási szerzõdések), továbbá az alábbi jogforrások: rendeletek, irányelvek, határozatok.
Az EU Hivatalos Lapjában történõ közzétételt követõen
az évfolyam és a kötet számára, valamint a megjelenés
dátumára hivatkozással, cím szerint, 2004. május 1-jétõl
folyamatosan tájékoztatást adunk a hivatalos lap L kiadásaiban megjelenõ jogi aktusokról a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenõ Hivatalos Értesítõben.
A lap elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos
Közlönykiadó 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.
címén, levélcím: 1394 Budapest 62., Pf. 357; faxszám:
318-6668.
2006. évi éves elõfizetési díja: 13 356 Ft áfával.
A HIVATALOS ÉRTESÍTÕ egyes számai megvásárolhatók a kiadó közlönyboltjában (1085 Budapest, Somogyi
Béla u. 6. telefon/fax: 267-2780) vagy a Közlöny Centrumban (1072 Budapest, Rákóczi út 30., bejárat a Dohány u.
és Nyár u. sarkán, telefon: 321-5971, fax: 321-5275).

MEGRENDELÕLAP
Megrendelem a HIVATALOS ÉRTESÍTÕ címû lapot ......... példányban, és kérem a következõ címre kézbesíteni:
Megrendelõ neve: .....................................................................................................................................
címe (város/község, irányítószám): .......................................................................................
utca, házszám: ......................................................................................................................
Ügyintézõ (telefonszám): ...........................................................................................................................
2006. évi elõfizetési díj fél évre

6678 Ft áfával

egy évre 13 356 Ft áfával
Számlát kérek a befizetéshez.

Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát.
Kelt.: ..............................................................

............................................................................
cégszerû aláírás
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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 szíveskedjenek 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
Hivatalos Értesítõ
Határozatok Tára
Önkormányzatok Közlönye
Az Alkotmánybíróság Határozatai
Bányászati Közlöny
Belügyi Közlöny
Egészségbiztosítási Közlöny
Egészségügyi Közlöny
Ellenõrzési Figyelõ
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítõ
Gazdasági Közlöny
Hírközlési Értesítõ
Sportértesítõ
Igazságügyi Közlöny
Informatikai és Hírközlési Közlöny
Jogtanácsadó
Környezetvédelmi és Vízügyi Értesítõ

98 808 Ft/év
14 628 Ft/év
22 632 Ft/év
5 520 Ft/év
18 768 Ft/év
4 692 Ft/év
25 116 Ft/év
20 976 Ft/év
26 220 Ft/év
3 312 Ft/év
18 216 Ft/év
23 184 Ft/év
6 348 Ft/év
4 968 Ft/év
15 732 Ft/év
21 804 Ft/év
6 348 Ft/év
14 904 Ft/év

Közbeszerzési Értesítõ
Közlekedési Értesítõ
Kulturális Közlöny
Külgazdasági Értesítõ
Munkaügyi Közlöny
Oktatási Közlöny
Pénzügyi Közlöny
Statisztikai Közlöny
Szociális Közlöny
Turisztikai Értesítõ
Ügyészségi Közlöny
Magyar Közigazgatás
Nemzeti Kulturális Alapprogram Hírlevele
Pénzügyi Szemle
Élet és Tudomány
L'udové noviny
Neue Zeitung
Természet Világa
Valóság

104 880 Ft/év
24 288 Ft/év
18 768 Ft/év
19 872 Ft/év
15 180 Ft/év
21 804 Ft/év
30 360 Ft/év
12 972 Ft/év
15 456 Ft/év
11 592 Ft/év
6 348 Ft/év
9 384 Ft/év
4 858 Ft/év
20 000 Ft/év
11 040 Ft/év
2 760 Ft/év
4 416 Ft/év
6 072 Ft/év
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
5 munkahelyes hálózati változat
10 munkahelyes hálózati változat

72 000 Ft
130 000 Ft
160 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat
50 munkahelyes hálózati változat
100 munkahelyes hálózati változat

200 000 Ft
280 000 Ft
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
5 munkahelyes hálózati változat
10 munkahelyes hálózati változat

70 000 Ft
120 000 Ft
150 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat
50 munkahelyes hálózati változat
100 munkahelyes hálózati változat

187 500 Ft
300 000 Ft
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.
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.
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