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 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány ren de le tei

A Kormány
271/2007. (X. 19.) Korm.

rendelete

a vasúti társaságok kötelezõ baleseti kárfedezeti
képességének biztosításáról

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

Általános rendelkezések

1.  §

E ren de let meg ha tá roz za a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le -
tén vas úti köz le ke dé si te vé keny sé get vég zõ, to váb bá a
Ma gyar or szá gon be jegy zett vas úti tár sa ság (a továb biak -
ban: vas úti tár sa ság) ál tal a fe le lõs sé gi kö ré be tar to zó bal -
ese ti ká rok meg té rí té sé re való al kal mas sá gá val kap cso la -
to san tel je sí ten dõ kö ve tel mé nye ket, és a tel je sí tés iga zo lá -
sá nak mód ját.

2.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban
a) fe de ze ti összeg ha tár: a va gyo ni biz to sí ték [5.  §

(1) bek.] ér té ké nek kö te le zõ leg ki sebb mér té ke, ami vel a
vas úti tár sa ság nak rendelkeznie kell;

b) fé rõ hely-ki lo mé ter: az egyes vas úti jár mû vek (sze -
rel vé nyek) ha tó sá gi fé rõ he lyé nek és hasz nos ki lo mé te ré -
nek szor za ta, több vas úti jár mû köz le ked te té se ese tén az
elõ zõ ek sze rint jár mû ven ként számított értékek összege;

c) ha tó sá gi fé rõ hely: a vas úti jár mû vel – a meg en ged -
he tõ ter he lés alap ján – a for gal mi en ge dé lye sze rint szál lít -
ha tó sze mé lyek szá ma ként be jegy zett fé rõ hely (az uta zó -
sze mély zet leszámításával);

d) vas úti bal eset: a vas úti köz le ke dés so rán be kö vet ke -
zõ – a vas utat, mint sze mély szál lí tás ra és áru to váb bí tás ra
szol gá ló kö tött pá lyás köz le ke dé si rend szert és an nak tar to -
zé ka it, a vas úti pá lyát és an nak tar to zé ka it, az üze mi lé te -
sít mé nye ket és a vas úti jár mû ve ket érin tõ – sze mé lyi
sérüléssel vagy anyagi kárral járó esemény;

e) ve szé lyes áru: a Nem zet kö zi Vas úti Fu va ro zá si
Egyez mény (COTIF), B Füg ge lék I. Mel lék le tét ké pe zõ, a
Ve szé lyes Áruk Nem zet kö zi Vas úti Fu va ro zá sá ról  szóló
Sza bály zat (RID) ál tal ilyen ként meg ha tá ro zott áru.

Kárfedezeti képesség

3.  §

(1) A vas úti tár sa ság e ren de let ben elõ írt kö te le zõ kár fe -
de ze ti ké pes sé ge an nak biz to sí tá sá ra szol gál, hogy a vas úti
tár sa ság a fe de ze ti összeg ha tá rig ter je dõ ér ték ben ké pes le -
gyen a vas úti bal eset tel össze füg gés ben a fe le lõs sé gi kö ré be 
tar to zó an az uta sok nak és a har ma dik sze mé lyek nek – kü lö -
nö sen a sze mé lyek éle té ben, tes ti ép sé gé ben és egész sé gé -
ben, a poggyász ban, a vas úti pá lyá ban, a vas úti pá lya tar to -
zé ka i ban, a vas úti üze mi lé te sít mény ben, a vas úti jár mû ben, 
a szál lí tott áru ban, a pos ta kül de mé nyek ben, va la mint a kör -
nye zet ben – ál ta la e mi nõ sé gé ben, vagy a vas úti közleke -
dési te vé keny ség vég zé sé hez igény be vett köz re mû kö dõ
sze mé lyek ál tal oko zott ká rok meg té rí té sé re.

(2) A vas úti tár sa ság a vas úti köz le ke dé si te vé keny ség -
hez szük sé ges meg fe le lõ kár fe de ze ti ké pes ség gel ren del -
ke zik, amennyi ben a 4.  § sze rint rá irány adó fe de ze ti
összeg ha tárt el érõ ér ték ben – az 5.  § (1) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott, és a 6.  § ren del ke zé se i nek meg fe le lõ – egy
vagy több va gyo ni biz to sí ték kal ren del ke zik.

A fedezeti összeghatár

4.  §

(1) A vas úti tár sa ság ra irány adó fe de ze ti összeg ha tárt az 
1. mel lék let ben fog lal tak sze rint kell meg ál la pí ta ni

a) a na gyobb gya ko ri ság gal (1–3 éven te) elõ for du ló
vas úti bal ese tek (a továb biak ban: ál ta lá nos vas úti bal ese -
tek), va la mint

b) a na gyon rit kán elõ for du ló, de a le het sé ges leg na -
gyobb kár ral járó vas úti bal ese tek (a továb biak ban: ka -
taszt ró fa-bal ese tek)
vo nat ko zá sá ban.

(2) A fe de ze ti összeg ha tárt az ál ta lá nos vas úti bal ese tek
vo nat ko zá sá ban mû kö dé si en ge dé lyen ként, míg a ka taszt -
ró fa-bal ese tek vo nat ko zá sá ban a leg na gyobb fe de ze ti
összeg ha tár ral járó mû kö dé si en ge dély ér té ké nek ala pul -
vé te lé vel kell meg ál la pí ta ni.

(3) A mû kö dé si en ge dély irán ti ké re lem hez mel lé kel ni
kell az adott vas úti köz le ke dé si te vé keny ség re vonatko -
zóan a 2–5. mel lék let sze rint ki töl tött koc ká zat fel mé ré si
adat la pot.

A vagyoni biztosíték

5.  §

(1) Va gyo ni biz to sí ték le het:
a) bank ga ran cia,
b) a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén biz to sí tá si te vé -

keny ség vég zé sé re jo go sult biz to sí tó val kö tött fe le lõs ség -
biz to sí tás (a továb biak ban: biztosítás).
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(2) Az egyes va gyo ni biz to sí ték for mák kü lön-kü lön és
együt te sen is al kal maz ha tók.

6.  §

(1) A va gyo ni biz to sí ték ra vo nat ko zó szer zõ dés ak kor
fe lel meg e ren de let ren del ke zé se i nek, ha

a) a va gyo ni biz to sí ték a 3.  § (1) be kez dé sé ben meg ha -
tá ro zott va la mennyi kár igény ki elé gí té sé re felhasználható,

b) vál lal ko zó vas úti te vé keny ség re vo nat ko zó mû kö dé -
si en ge dély ese tén a va gyo ni biz to sí ték te rü le ti ha tá lya va -
la mennyi, az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség rõl  szóló meg ál la -
po dás ban ré szes ál lam (a továb biak ban: EGT-ál lam) te rü -
le té re ki ter jed,

c) ren del ke zik ar ról, hogy a szer zõ dés bár mely ok ból
tör té nõ meg szû né se vagy meg szün te té se ese tén a hi tel in té -
zet vagy a biz to sí tó a vas úti igaz ga tá si szer vet ha la dék ta la -
nul írásban tájékoztatja, továbbá

d) biz to sí tás ese tén a biz to sí tó az eset le ge sen elõ írt ön -
rész tõl füg get le nül a biz to sí tá si összeg ere jé ig a tel jes kárt
megtéríti.

(2) A va gyo ni biz to sí ték ra kö tött szer zõ dés nek leg alább 
a tárgy évet kö ve tõ év vé gé ig kell szólnia.

(3) A bank ga ran cia és a biz to sí tá si összeg pénz ne me fo -
rint vagy a Ma gyar Nem ze ti Bank ál tal jegy zett de vi za le -
het. A de vi zá ban meg ha tá ro zott össze get a fe de ze ti
összeg ha tár meg ál la pí tá sa kor a tárgy évet meg elõ zõ év ben
a Ma gyar Nem ze ti Bank ál tal köz zé tett utol só deviza -
árfolyam sze rin ti ér té ken kell figye lembe ven ni.

(4) Ha a va gyo ni biz to sí ték a fel hasz ná lás kö vet kez té -
ben a fe de ze ti összeg ha tár alá csök kent, a vas úti tár sa ság
– amennyi ben a vas úti bal eset tel érin tett vas úti köz le ke dé -
si te vé keny sé gét to vább foly tat ja – a va gyo ni biz to sí té kot
leg alább a fe de ze ti összeg ha tár mér té ké ig ha la dék ta la nul,
de leg ké sõbb har minc na pon be lül pó tol ja, és en nek meg -
tör tén té rõl a vas úti igaz ga tá si szer vet ha la dék ta la nul ér te -
sí ti.

7.  §

(1) A bank ga ran ci á ra vo nat ko zó szer zõ dés ben rög zí te ni 
kell, hogy a hi tel in té zet bár mely olyan sze mély nek ki fi ze -
tést tel je sít a va gyo ni biz to sí ték ter hé re, aki a vas úti tár sa -
ság fe le lõs sé gi kö ré be tar to zó an el szen ve dett ká rá nak jog -
alap ját és össze gét

a) a vas úti tár sa ság írás be li el is me rõ nyi lat ko za tá val,
vagy

b) a bí ró ság vég re hajt ha tó ha tá ro za tá val
iga zol ja.

(2) A vas úti tár sa ság a bank ga ran cia ha tá lyát a mûkö -
dési en ge dé lye vissza vo ná sa ese tén azt köve tõen szün tet -
he ti meg, hogy a vas úti igaz ga tá si szerv felé igazolta:

a) va la mennyi, vele szem ben be je len tett, nem vi ta tott
vagy a bí ró ság vég re hajt ha tó ha tá ro za ta ál tal meg ala po zott 
kár igényt kielégített, valamint

b) az egyéb, jog vi ta tár gyá vá tett kár igé nyek vo nat ko -
zá sá ban az el já rás a vas úti tár sa ság ma rasz ta lá sa nél kül
jog erõ sen befejezõdött.

A kárfedezeti képesség igazolása, adatszolgáltatás

8.  §

(1) A va gyo ni biz to sí ték ra vo nat ko zó szer zõ dés meg kö -
té sét, va la mint an nak fo lya ma tos hatályban tartását

a) a biz to sí tá si köt vény és a biz to sí tá si díj jal ren de zett
idõ szak ról (ide ért ve a díj ha lasz tást is) a biz to sí tó ál tal ki -
állított igazolás, vagy

b) a bank ga ran cia ere de ti vagy köz jegy zõ ál tal hi te le sí -
tett má so la ti példánya
ta nú sít ja.

(2) Az (1) be kez dés a) pont ja sze rin ti biz to sí tá si köt -
vény nek tar tal maz nia kell

a) a szer zõ dés azo no sí tó ját (szer zõ dés szám, köt vény -
szám),

b) a biz to sí tó ne vét, szék he lyét és el ér he tõ sé ge it,
c) a szer zõ dõ biz to sí tott ne vét és el ér he tõ sé ge it,
d) a koc ká zat vi se lés kez de tét és a biz to sí tá si idõ sza kot,
e) a biz to sí tá si ese ményt,
f) a vál lalt koc ká za tot, an nak mér té két és te rü le ti ha tá -

lyát,
g) az ön részt,
h) a men te sü lé se ket, ki zá rá so kat és zá ra dé ko kat,
i) a kár ren de zés és a ki fi ze tés mód ját,
j) a szer zõ dés kel tét, va la mint
k) a köt vényfel té te le ket.

9.  §

A vas úti tár sa ság éven te má jus 31-éig be nyújt ja a vas úti
igaz ga tá si szerv részére

a) a va gyo ni biz to sí ték ren del ke zés re ál lá sá nak 8.  §
sze rin ti iga zo lá sát, valamint

b) a vas úti tár sa ság ál tal vég zett va la mennyi vas úti
köz le ke dé si te vé keny ség re vo nat ko zó, a 2–5. mel lék let
sze rin ti koc ká zat fel mé ré si adat lap meg fele lõen kitöltött
példányát.

Záró és átmeneti rendelkezések

10.  §

Ez a ren de let 2008. ja nu ár 1. nap ján lép ha tály ba, ren -
del ke zé se it a ha tály ba lé pé se kor fo lya mat ban lévõ mû kö -
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dé si en ge dély ki adá sa irán ti el já rá sok ban is alkalmazni
kell.

11.  §

Az e ren de let ha tály ba lé pé se kor mû kö dé si en ge déllyel
ren del ke zõ vas úti tár sa ság 2008. jú li us 1. nap já ig kö te les a
kár fe de ze ti ké pes sé gé nek meg lé tét az e ren de let ál tal elõ írt 
mó don iga zol ni a vas úti igaz ga tá si szerv ré szé re. A vas úti
tár sa ság e kö te le zett sé gé nek tel je sí té sé ig kö te les a kár fe -
de ze ti ké pes sé gét leg alább a mû kö dé si en ge dé lye irán ti
ké rel mé ben vagy a vasúti igazgatási szerv részére késõbbi
idõpontban igazolt szinten fenntartani.

12.  §

Ez a ren de let – a vas úti köz le ke dés rõl  szóló 2005. évi
CLXXXIII. tör vénnyel együtt – a 2001/12/EK és a
2004/49/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány elv vel mó -
do sí tott, a vas út tár sa sá gok en ge dé lye zé sé rõl  szóló, 1995.
jú ni us 19-i 95/18/EK ta ná csi irány elv 9. cik ké nek és
12. cikk (1) be kez dé se a) pontjának való megfelelést
szolgálja.

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

1. melléklet
a 271/2007. (X. 19.) Korm. rendelethez

Vasúti társaságokra irányadó fedezeti összeghatárok

1. Az ál ta lá nos vas úti bal ese tek fe de ze ti összeg ha tá rá -
nak szá mí tá sa or szá gos és elõ vá ro si vas úti sze mély szál lí -
tá si mûködési engedély esetén

S
s

=
× 3

40
Ft

de leg alább 100 mil lió Ft,

ahol az

S = Az EGT-ál la mok te rü le tén vagy az adott elõ -
vá ro si vas úti pá lya há ló za ton, az ál ta lá nos és
a kör nye zet szennye zés fe le lõs ség kö ré ben a
tárgy évet kö ve tõ év ben az uta sok nak és a
har ma dik sze mé lyek nek vas úti bal eset ben
okozott károk fedezeti összeghatára.

s = Az EGT-ál la mok te rü le tén vagy az adott elõ -
vá ro si vas úti pá lya há ló za ton meg va ló su ló, a
tárgy évet kö ve tõ évre ter ve zett összes
utaskilométer.

2. Az ál ta lá nos vas úti bal ese tek fe de ze ti összeg ha tá rá -
nak szá mí tá sa or szá gos és elõ vá ro si vas úti áru to váb bí tá si
mû kö dé si en ge dély ese tén

A=A1+A2

de leg alább 50 mil lió Ft,

ahol az

A
a

1
1

=
× 2

25
Ft

A
a

2
2

=
× 3

50
Ft

A = Az EGT-ál la mok te rü le tén vagy az adott elõ -
vá ro si vas úti pá lya há ló za ton az ál ta lá nos és a 
kör nye zet szennye zés fe le lõs ség kö ré ben a
tárgy évet kö ve tõ év ben har ma dik sze mé -
lyek nek vas úti bal eset ben okozott károk
fedezeti összeghatára.

A1 = Az EGT-ál la mok te rü le tén vagy az adott elõ -
vá ro si vas úti pá lya há ló za ton az ál ta lá nos és a 
kör nye zet szennye zés fe le lõs ség kö ré ben a
tárgy évet kö ve tõ év ben har ma dik sze mé -
lyek nek vas úti bal eset ben oko zott ká rok fe -
de ze ti összeg ha tá ra veszélyes áru
továbbítása esetén.

a1 = A tárgy évet kö ve tõ év ben az EGT-ál la mok
te rü le tén vagy az adott elõ vá ro si vas úti pá -
lya há ló za ton vár ha tó an meg va ló su ló ve szé -
lyes áru to váb bí tás összes áru ton na-ki lo mé -
ter teljesítménye.

A2 = Az EGT-ál la mok te rü le tén vagy az adott elõ -
vá ro si vas úti pá lya há ló za ton az ál ta lá nos és a 
kör nye zet szennye zés fe le lõs ség kö ré ben a
tárgy évet kö ve tõ év ben har ma dik sze mé -
lyek nek vas úti bal eset ben oko zott ká rok fe -
de ze ti összeg ha tá ra nem veszélyes áru
továbbítása esetén.

a2 = A tárgy évet kö ve tõ év ben az EGT-ál la mok
te rü le tén vagy az adott elõ vá ro si vas úti pá -
lya há ló za ton vár ha tó an meg va ló su ló nem
ve szé lyes áru to váb bí tás összes áru ton na-ki -
lo mé ter teljesítménye.

3. Az ál ta lá nos vas úti bal ese tek fe de ze ti összeg ha tá rá -
nak szá mí tá sa or szá gos és elõ vá ro si von ta tá si mû kö dé si
engedély esetén

V = v × 1 000 000 Ft

de leg alább 100 mil lió Ft,
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ahol a

V = Az EGT-ál la mok te rü le tén vagy az adott elõ -
vá ro si vas úti pá lya há ló za ton, az ál ta lá nos és
a kör nye zet szennye zés fe le lõs ség kö ré ben a
tárgy évet kö ve tõ év ben a har ma dik sze mé -
lyek nek vas úti bal eset ben okozott károk
fedezeti összeghatára.

v = Az EGT-ál la mok te rü le tén vagy az adott elõ -
vá ro si vas úti pá lya há ló za ton, a tárgy évet kö -
ve tõ év ben vár ha tó an dol go zó von ta tó
jármûvek száma.

4. Az ál ta lá nos vas úti bal ese tek fe de ze ti összeg ha tá rá -
nak szá mí tá sa or szá gos és elõ vá ro si vas úti pá lya há ló zat
mû köd te té sé re vo nat ko zó mûködési engedély esetén

P = P1 + P2

de leg alább 200 mil lió Ft

ahol a

P1 = p1×100 000 Ft

P
p

2
2 100 000

3
=

×
Ft

P = Az adott or szá gos, il le tõ leg elõ vá ro si vas úti
pá lya há ló za ton az ál ta lá nos és a kör nye zet -
szennye zés fe le lõs ség kö ré ben a tárgy évet
kö ve tõ év ben a har ma dik sze mé lyek nek vas -
úti bal eset ben okozott károk fedezeti összeg -
határa.

P1 = Az adott or szá gos, il le tõ leg elõ vá ro si vas úti
pá lya há ló za ton az ál ta lá nos és a kör nye zet -
szennye zés fe le lõs ség kö ré ben a tárgy évet
kö ve tõ év ben a har ma dik sze mé lyek nek vas -
úti bal eset ben oko zott ká rok fe de ze ti összeg -
ha tá ra a tel jes nyílt hoz zá fé ré sû vasúti
pályahálózat építési hosszára számítva.

p1 = A vas úti tár sa ság ál tal mû köd te tett tel jes
nyílt hoz zá fé ré sû vas úti pá lya há ló zat épí té si
hossza ki lo mé ter ben a tárgy évet követõ
évben.

P2 = Az adott or szá gos, il le tõ leg elõ vá ro si vas úti
pá lya há ló za ton az ál ta lá nos és a kör nye zet -
szennye zés fe le lõs ség kö ré ben a tárgy évet
kö ve tõ év ben a har ma dik sze mé lyek nek vas -
úti bal eset ben oko zott ká rok fe de ze ti összeg -
ha tá ra a tel jes nyílt hoz zá fé rés alól men te sí -
tett vasúti pályahálózat építési hosszára
számítva.

p2 = A vas úti tár sa ság ál tal mû köd te tett tel jes
nyílt hoz zá fé rés tõl men te sí tett vas úti pá lya -
há ló zat épí té si hossza ki lo mé ter ben a
tárgyévet követõ évben.

5. Az ál ta lá nos vas úti bal ese tek fe de ze ti összeg ha tá rá -
nak szá mí tá sa tér sé gi és sa ját célú vas úti sze mély szál lí tás -
ra vo nat ko zó mû kö dé si en ge dély ese tén

ST
st

=
× 2

5
Ft

de leg alább 10 mil lió Ft,

ahol az

ST = A tér sé gi vagy a sa ját célú vas úti pá lya há ló -
za ton az ál ta lá nos és a kör nye zet szennye zés
fe le lõs ség kö ré ben a tárgy évet kö ve tõ év ben
az uta sok nak és har ma dik sze mé lyek nek
vas úti bal eset ben oko zott károk fedezeti
összeghatára.

st = A tárgy évet kö ve tõ év ben ter ve zett összes
utas ki lo mé ter tel je sít mény.

6. Az ál ta lá nos vas úti bal ese tek fe de ze ti összeg ha tá rá -
nak szá mí tá sa he lyi vas úti sze mély szál lí tás ra vo nat ko zó
mûködési engedély esetén

SH
sh

=
100

Ft

de leg alább 50 mil lió Ft,

ahol az

SH = A he lyi vas úti pá lya há ló za ton az ál ta lá nos és
a kör nye zet szennye zés fe le lõs ség kö ré ben a
tárgy évet kö ve tõ év ben az uta sok nak és har -
ma dik sze mé lyek nek vas úti bal eset ben oko -
zott károk fedezeti összeghatára.

sh = A tárgy évet kö ve tõ év ben ter ve zett összes
fé rõ hely-ki lo mé ter tel je sít mény.

7. Az ál ta lá nos vas úti bal ese tek fe de ze ti összeg ha tá rá -
nak szá mí tá sa tér sé gi és sa ját célú áru to váb bí tás ra vo nat -
ko zó mûködési engedély esetén

AT
at

=
50

Ft

de leg alább 20 mil lió Ft,

ahol az

AT = A tér sé gi vagy a sa ját célú vas úti pá lya há ló -
zat te rü le tén az ál ta lá nos és a kör nye zet -
szennye zés fe le lõs ség kö ré ben a tárgy évet
kö ve tõ év ben har ma dik sze mé lyek nek vas úti 
bal eset ben oko zott károk fedezeti
összeghatára.

at = A tárgy évet kö ve tõ év ben ter ve zett összes
áru ton na-ki lo mé ter tel je sít mény.
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8. Az ál ta lá nos vas úti bal ese tek fe de ze ti összeg ha tá rá -
nak szá mí tá sa tér sé gi és sa ját célú von ta tá si mû kö dé si en -
ge dély ese tén

VT = vt × 200 000 Ft

de leg alább 10 mil lió Ft,

ahol a

V = A tér sé gi vagy sa ját célú vas úti pá lya há ló za -
ton az ál ta lá nos és a kör nye zet szennye zés fe -
le lõs ség kö ré ben a tárgy évet kö ve tõ év ben a
har ma dik sze mé lyek nek vas úti bal eset ben
oko zott károk fedezeti összeghatára.

v = A tér sé gi vagy sa ját célú vas úti pá lya há ló za -
ton a tárgy évet kö ve tõ év ben vár ha tó an dol -
go zó von ta tó jármûvek száma.

9. Az ál ta lá nos vas úti bal ese tek fe de ze ti összeg ha tá rá -
nak szá mí tá sa tér sé gi és sa ját célú vas úti pá lya há ló zat mû -
köd te té sé re vo nat ko zó mûködési engedély esetén

PT = pt × 100 000 Ft

de leg alább 5 mil lió Ft,

ahol a

PT = A tér sé gi vagy sa ját célú vas úti pá lya há ló za -
ton az ál ta lá nos és a kör nye zet szennye zés fe -
le lõs ség kö ré ben a tárgy évet kö ve tõ év ben a
har ma dik sze mé lyek nek vas úti bal eset ben
oko zott károk fedezeti összeghatára.

pt = A vas úti tár sa ság ál tal mû köd te tett vas úti pá -
lya há ló zat épí té si hossza ki lo mé ter ben a
tárgy évet követõ évben.

10. Az ál ta lá nos vas úti bal ese tek fe de ze ti összeg ha tá -
rá nak szá mí tá sa he lyi vas úti pá lya há ló zat mû köd te té sé re
vo nat ko zó mûködési engedély esetén

PH = PH1 + PH2

de leg alább 50 mil lió Ft,

ahol a

   PH1 = ph1 × 2 000 000 Ft

   PH2 = ph2 × 500 000 Ft

PH = A he lyi vas úti pá lya há ló za ton az ál ta lá nos és
a kör nye zet szennye zés fe le lõs ség kö ré ben a
tárgy évet kö ve tõ év ben a har ma dik sze mé -
lyek nek vas úti bal eset ben oko zott károk
fedezeti összeghatára.

PH1 = A he lyi vas úti pá lya há ló za ton az ál ta lá nos és
a kör nye zet szennye zés fe le lõs ség kö ré ben a
tárgy évet kö ve tõ év ben a har ma dik sze mé -
lyek nek vas úti bal eset ben oko zott ká rok fe -
de ze ti összeg ha tá ra a vil la mos von ta tás ra al -
kal mas vas úti pályahálózat építési hosszára
számítva.

ph1 = A he lyi vas úti pá lya há ló za ton a vil la mos
von ta tás ra al kal mas vas úti pá lya há ló zat
építési hossza.

PH2 = A he lyi vas úti pá lya há ló za ton az ál ta lá nos és
a kör nye zet szennye zés fe le lõs ség kö ré ben a
tárgy évet kö ve tõ év ben a har ma dik sze mé -
lyek nek vas úti bal eset ben oko zott ká rok fe -
de ze ti összeg ha tá ra a vil la mos von ta tás ra
nem al kal mas vas úti pályahálózat építési
hosszára számítva.

ph2 = A he lyi vas úti pá lya há ló za ton a vil la mos
von ta tás ra nem al kal mas vas úti pá lya há ló zat
épí té si hosszára számítva.

11. A ka taszt ró fa-bal ese tek fe de ze ti összeg ha tá rá nak
számítása

PML = PML1 + PML2

ahol a

PML = Az a le het sé ges leg na gyobb sze mé lyi sé rü -
lés sel járó és do lo gi kár (Ft), ami a te vé keny -
ség kö vet kez té ben ma xi mum ként be kö vet -
kez het, füg get le nül a vas úti bal eset be kö vet -
ke zé sé nek va ló szí nû sé gé tõl.

PML1 = Az a le het sé ges leg na gyobb sze mé lyi sé rü -
lés sel járó kár (Ft), ami a te vé keny ség kö vet -
kez té ben ma xi mum ként be kö vet kez het. A
sze mé lyi sé rü lés sel járó kár meg ha tá ro zá sá -
hoz sze mé lyen ként leg alább 30 mil lió Ft kár -
ral, or szá gos és elõ vá ro si mû kö dé si en ge dély 
ké re lem ese tén 50 fõ, he lyi mû kö dé si en ge -
dély ké re lem ese tén leg alább 10 fõ, tér sé gi és 
sa ját célú mû kö dé si en ge dély ese tén leg -
alább 1 fõ ká ro sult tal kell szá mol ni.

PML2 = Az a le het sé ges leg na gyobb do lo gi kár (Ft),
ami a te vé keny ség kö vet kez té ben ma xi -
mum ként be kö vet kez het. A do lo gi kár meg -
ha tá ro zá sá nál figye lembe kell ven ni, hogy a
vas úti bal eset foly tán meg sé rül het nek kü lön -
fé le épü le tek, épít mé nyek (pl. híd, vas úti pá -
lya és tar to zé kai, la kó há zak, alag út, föld cse -
re stb.).

A ka taszt ró fa-bal ese tek fe de ze ti összeg ha tá rá nak iga -
zo lá sa kor csak az ál ta lá nos vas úti bal ese tek fe de ze ti
összeg ha tá ra fe de zet tel iga zolt ré sze feletti részt kell
igazolni.
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2. melléklet a 271/2007. (X. 19.) Korm. rendelethez

Kockázatértékelési adatlap

Országos, elõvárosi, helyi, térségi és saját célú személyszállítási engedélyhez

A. Sze mély szál lí tá si te vé keny ség mi nõ ség ben har ma dik sze mé lyek nek oko zott vas úti baleseti károk

1. Sze mély szál lí tá si te vé keny ség mi nõ ség ben har ma dik sze mé lyek nek oko zott vas úti bal ese ti károk évenként

Ada tok ezer fo rint ban

Az el múlt 3 év Sze mély sé rü lés re Do lo gi kár ra Év össze sen

20...

20...

20...

Ada tok ezer fo rint ban

Év Kár tí pus
Ál ta lá nos fe le lõs ség, be le ért ve 

a kör nye zet szennye zé si fe le lõs sé gi károkat is
Év össze sen

Az elõb bi ek bõl
al vál lal ko zó ál tal

oko zott kár

20... Sze mély sé rü lés

Do lo gi

Össze sen

20... Sze mély sé rü lés

Do lo gi

Össze sen

20... Sze mély sé rü lés

Do lo gi

Össze sen

2. Sze mély szál lí tá si te vé keny ség mi nõ ség ben har ma dik sze mé lyek nek oko zott át la gos és leg na gyobb vas úti bal ese ti
kár ér té kei az elmúlt három évben

Év
Vo na tok
szá ma

Vo nat
ki lo mé ter

Har ma dik
sze mély nek
oko zott kár

Szál lí tott
uta sok szá ma

Összes utas
km*

Összes
fé rõ hely

km**

Har ma dik
sze mély nek

oko zott át lag 
kár

Har ma dik
sze mély nek

oko zott
leg na gyobb

kár

Har ma dik
sze mély nek

ki fi ze tett
éves összes

kár

db ezer vkm db fõ ezer utkm ezer fhkm Ft Ft Ft

20...

20...

20...

 * Or szá gos, elõ vá ro si, tér sé gi és sa ját célú mû kö dé si en ge dély esetén.

** He lyi mû kö dé si en ge dély ese tén.
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B. Sze mély szál lí tá si te vé keny ség ada tai az ak tu á lis és a kö vet ke zõ évre vonatkoztatva

Év
A vár ha tó

vo na tok szá ma

A vár ha tó
vo nat

ki lo mé ter

A vár ha tó
szál lí tott

uta sok szá ma

Vár ha tó összes 
utas km*

Vár ha tó összes 
fé rõ hely km**

A vár ha tó
har ma dik

sze mély nek
okoz ha tó kár

Har ma dik
sze mé lyek nek
vár ha tó összes 
éves ki fi ze tés

Har ma dik
sze mé lyek nek

oko zott
vár ha tó

át la gos kár

db ezer fõ ezer utkm ezer fhkm db fõ Ft

20...

20...

 * Or szá gos, elõ vá ro si, tér sé gi és sa ját célú mû kö dé si en ge dély esetén.
** He lyi mû kö dé si en ge dély ese tén.

C. Le het sé ges leg na gyobb kár becs lé se

Har ma dik sze mé lyek nek oko zott vas úti bal ese ti ka taszt ró fa (tö meg bal eset) kö vet kez té ben egy kár eset bõl vár ha tó
legnagyobb kár.

PML Sze mély sé rü lés           Ft Össze sen:       Ft

Do lo gi           Ft

3. melléklet a 271/2007. (X. 19.) Korm. rendelethez

Kockázatértékelési adatlap

Országos, elõvárosi, térségi és saját célú árutovábbítási engedélyhez

A. Áru to váb bí tás te vé keny ség mi nõ ség ben har ma dik sze mé lyek nek oko zott vas úti baleseti károk

1. Áru to váb bí tás te vé keny ség mi nõ ség ben har ma dik sze mé lyek nek oko zott vas úti bal ese ti károk évenként

Ada tok ezer fo rint ban

Az el múlt 3 év Sze mélysé rü lés re Do lo gi kár ra Év össze sen

20...

20...

20...

Ada tok ezer fo rint ban

Év Kár tí pus
Ál ta lá nos fe le lõs ség, be le ért ve 

a kör nye zet szennye zé si fe le lõs sé gi károkat is
Év

összesen

Az elõbbiekbõl
alvállalkozó által 

okozott kár

20... Sze mély sé rü lés
Do lo gi
Össze sen

20... Sze mély sé rü lés
Do lo gi
Össze sen

20... Sze mély sé rü lés
Do lo gi
Össze sen
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2. Áru to váb bí tás te vé keny ség mi nõ ség ben har ma dik sze mé lyek nek vas úti bal eset ben oko zott át la gos és leg na gyobb
kár ér té kei az elmúlt három évben

Év Vo na tok szá ma Vo nat ki lo mé ter
Har ma dik

sze mély nek
oko zott kár

Összes áru ton na
km

Har ma dik
sze mély nek

oko zott át lag kár

Har ma dik
sze mély nek

oko zott
leg na gyobb kár

Har ma dik
sze mély nek

ki fi ze tett éves
összes kár

db ezer vkm db ezer átkm Ft Ft Ft

20...

20...

20...

B. Áru to váb bí tá si te vé keny ség ada tai az ak tu á lis és a kö vet ke zõ évre vonatkoztatva

Év
A vár ha tó vo na tok

szá ma
A vár ha tó vo nat

ki lo mé ter
A vár ha tó összes

áruton na km

A vár ha tó har ma dik 
sze mély nek

okoz ha tó kár

Har ma dik
sze mély nek vár ha tó 

összes éves
ki fi ze tés

Har ma dik
sze mély nek oko zott 

vár ha tó át lag kár

db ezer vkm ezer átkm db Ft Ft

20...

20...

Az ak tu á lis évi és a kö vet ke zõ évi szál lí tan dó áru ve szé lyes ség sze rin ti meg osz lá sa áru ton na-ki lo mé ter alapján

20... Ve szé lyes: %

Nem ve szé lyes: %

Összes: 100%

20... Ve szé lyes: %

Nem ve szé lyes: %

Összes: 100%

C. Le het sé ges leg na gyobb kár becs lése

Har ma dik sze mé lyek nek oko zott vas úti bal ese ti ka taszt ró fa (tö meg bal eset) kö vet kez té ben egy kár eset bõl vár ha tó
legnagyobb kár.

PML Sze mély sé rü lés           Ft Össze sen:       Ft

Do lo gi           Ft
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4. melléklet a 271/2007. (X. 19.) Korm. rendelethez

Kockázatértékelési adatlap

Országos, elõvárosi, térségi és saját célú vontatási engedélyhez

A. Von ta tás te vé keny ség mi nõ ség ben har ma dik sze mé lyek nek oko zott vas úti bal ese ti károk

1. Von ta tás te vé keny ség mi nõ ség ben har ma dik sze mé lyek nek vas úti bal eset ben oko zott károk évenként

Ada tok ezer fo rint ban

Az el múlt 3 év Sze mélysé rü lés re Do lo gi kár ra Év össze sen

20...

20...

20...

Ada tok ezer fo rint ban

Év Kár tí pus
Ál ta lá nos fe le lõs ség, be le ért ve 

a kör nye zet szennye zé si fe le lõs sé gi károkat is
Év össze sen

Az elõb bi ek bõl
al vál lal ko zó ál tal

oko zott kár

20... Sze mély sé rü lés

Do lo gi

Össze sen

20... Sze mély sé rü lés

Do lo gi

Össze sen

20... Sze mély sé rü lés

Do lo gi

Össze sen

2. Von ta tás te vé keny ség mi nõ ség ben har ma dik sze mé lyek nek vas úti bal eset ben oko zott át la gos és leg na gyobb kár
ér té kei az elmúlt három évben

Év Vo na tok szá ma Vo nat ki lo mé ter
Har ma dik

sze mély nek
oko zott kár

Moz do nyok
szá ma

Har ma dik
sze mély nek

oko zott át lag kár

Har ma dik
sze mély nek

oko zott
leg na gyobb kár

Har ma dik
sze mély nek

ki fi ze tett éves
összes kár

db ezer vkm db db Ft Ft Ft

20...

20...

20...
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B. Von ta tá si te vé keny ség ada tai az ak tu á lis és a kö vet ke zõ évre vo nat koz tat va

Moz do nyok vár ha tó szá ma

Év A moz do nyok vár ha tó szá ma

db

20...

20...

C. Le het sé ges leg na gyobb kár becs lése

Har ma dik sze mé lyek nek oko zott vas úti bal ese ti ka taszt ró fa (tö meg bal eset) kö vet kez té ben egy kár eset bõl vár ha tó leg -
na gyobb kár a mai viszonyokra vetítve.

PML Sze mély sé rü lés           Ft Össze sen:       Ft

Do lo gi           Ft

5. melléklet a 271/2007. (X. 19.) Korm. rendelethez

Kockázatértékelési adatlap

Országos, elõvárosi, helyi, térségi és saját célú pályahálózat mûködtetésére vonatkozó engedélyhez

A. Pá lya há ló zat-mû köd te tõi mi nõ ség ben har ma dik sze mély nek oko zott vas úti baleseti károk

1. Pá lya há ló zat-mû köd te tõi mi nõ ség ben har ma dik sze mé lyek nek vas úti bal eset ben oko zott károk évenként

Ada tok ezer fo rint ban

Az el múlt 3 év Sze mélysé rü lés re Do lo gi kár ra Év össze sen

20...

20...

20...

Ada tok ezer fo rint ban

Év Kár tí pus
Ál ta lá nos fe le lõs ség, be le ért ve 

a kör nye zet szennye zé si fe le lõs sé gi károkat is
Év össze sen

Az elõb bi ek bõl
al vál lal ko zó ál tal

oko zott kár

20... Sze mély sé rü lés

Do lo gi

Össze sen

20... Sze mély sé rü lés

Do lo gi

Össze sen

20... Sze mély sé rü lés

Do lo gi

Össze sen
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2. Pá lya há ló zat-mû köd te tõi mi nõ ség ben har ma dik sze mé lyek nek vas úti bal eset ben oko zott át la gos és leg na gyobb
kár ér té ke az elmúlt három évben

Év
Har ma dik sze mély nek

oko zott kár
Har ma dik sze mély nek

oko zott át lag kár
Har ma dik sze mély nek

oko zott leg na gyobb kár
Har ma dik sze mély nek

ki fi ze tett éves összes kár

db Ft Ft Ft

20...

20...

20...

B. Pá lya há ló zat-mû köd te tõi te vé keny ség ada tai az ak tu á lis és a kö vet ke zõ évre vonatkoztatva

A vas úti pá lya há ló zat épí té si hossza km

A nyílt hoz zá fé ré sû vas úti pá lya há ló zat hossza km

Az or szá gos törzs há ló zat ba tar to zó vas úti pá lya há ló zat hossza km

Út át já rók szá ma (He lyi mû kö dé si en ge dély ese tén nem kell) db

Ál lo má sok és meg ál ló he lyek szá ma db

Vil la mos von ta tás ra al kal mas pá lya épí té si hossza km

Met ró és föld alat ti vas úti pá lya épí té si hossza km

Vas úti hi dak szá ma (He lyi mû kö dé si en ge dély ese tén nem kell) db

Út át já rók szá ma (He lyi mû kö dé si en ge dély ese tén nem kell) db

Év
A vár ha tó har ma dik sze mély nek

okoz ha tó kár
Har ma dik sze mély nek vár ha tó

összes éves ki fi ze tés
Har ma dik sze mély nek oko zott

vár ha tó át lag kár

db fõ Ft

20...

20...

C. Le het sé ges leg na gyobb kár becs lése

Har ma dik sze mély nek oko zott vas úti bal ese ti ka taszt ró fa (tö meg bal eset) kö vet kez té ben egy kár eset bõl vár ha tó leg na -
gyobb kár a mai viszonyokra vetítve.

PML Sze mély sé rü lés           Ft Össze sen:       Ft

Do lo gi           Ft
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A Kormány
272/2007. (X. 19.) Korm.

rendelete

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szingapúri
Köztársaság Kormánya között a gazdasági

együttmûködésrõl  szóló megállapodás kötelezõ
hatályának elismerésére adott felhatalmazásról

és kihirdetésérõl

1.  §

A Kor mány e ren de let tel fel ha tal ma zást ad a Ma gyar
Köz tár sa ság Kor má nya és a Szin ga pú ri Köz tár sa ság Kor -
má nya kö zött a gaz da sá gi együtt mû kö dés rõl  szóló meg ál -
la po dás (a továb biak ban: meg ál la po dás) kö te le zõ ha tá lyá -
nak el is me ré sé re.

2.  §

A Kor mány a meg ál la po dást e ren de let tel ki hir de ti.

3.  §

A meg ál la po dás hi te les an gol nyel vû szö ve ge és an nak
hi va ta los ma gyar for dí tá sa a kö vet ke zõ:

„Agreement
between the Government of the Republic of Hungary

and the Government of the Republic of Singapore 
on economic co-operation

The Government of the Republic of Hungary and the
Government of the Republic of Singapore, hereinafter
referred to as „the Contracting Parties”,

– Desirous of enhancing the long-standing relationship
between their countries,

– Wishing to continue and reinforce their existing
traditional economic relations,

– With the intention of developing and intensifying
their economic, industrial, technical and technological
co-operation on the basis of mutual benefit,

– With the conviction that the deepening of the
contractual framework establishes favourable conditions
and suitable basis for further co-operation,

– Within the framework of the respective legislation in
force in the two countries and in full conformity with their
international obligations

have agreed as follows:

Article 1

The main objective of this Agreement is to promote and
develop bilateral economic co-operation.

The Contracting Parties shall, within the framework of
their respective legislation in force, make every effort to
develop and strengthen economic co-operation, on a basis
as broad as possible, in all fields deemed to be in their
mutual interest and benefit.

Article 2

The Contracting Parties, considering the current state
and perspectives of economic relations, agree that
favourable conditions for long-term co-operation exist, in
particular in the following areas:

– Agriculture and food processing industry,

– Energy,

– Electrical and electronic equipment,

– Chemical and petrochemical industry,

– Infrastructure development,

– Water management and forestry industry,

– Health care, medical technology, medical and
pharmaceutical industry,

– Tourism,

– Information Technology and Communications,

– Transport,

– Science and technology,

– Co-operation in the markets of third countries.

Article 3

The Contracting Parties shall endeavour to broaden and
intensify their co-operation through appropriate means,
such as:

– Promoting links and strengthening the co-operation
between the government institutions, public and private
sector organizations through the exchange of economic
and business information of mutual interest, as well as the
visits of their representatives and other economic and
technical delegations,

– Exchanging information on development priorities
and encouraging the business circles of both countries to
participate in development projects,

– Encouraging the participation in fairs and
exhibitions, organizing business events, seminars,
symposia and conferences,

– Promoting the stronger participation of small and
medium-sized enterprises in bilateral economic relations,
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– Encouraging their financial institutions and banking
sector to establish closer contacts and strengthen their
co-operation respectively,

– Encouraging investment activities, the foundation of
joint ventures, establishment of company representations
and branch offices,

– Co-operation at the international level on economic
issues of mutual interest.

Article 4

The Contracting Parties designate respectively the
Singapore Ministry of Trade and Industry and the
Hungarian Ministry of Economy and Transport, or any
other agencies so designated by their respective
Governments, as the contact points to promote and
facilitate economic co-operation under this Agreement. 

The contact points will work with their respective
relevant agencies in the implementation of this
Agreement.

Article 5

Co-operation pursuant to this Agreement shall be
carried out in accordance with the national laws and
regulations of the Contracting Parties and without
prejudice to the fulfillment of the obligation by the
Contracting Parties under other bilateral, regional or
multilateral agreements in which they are party to. 

Consequently the provisions of this Agreement may not
be invoked or interpreted in such a way as to invalidate or
otherwise affect those obligations, including the
obligations of the Republic of Hungary deriving from the
Treaties on which the European Union is based.

Article 6

Any dispute between the Contracting Parties relating to
the interpretation or implementation of this Agreement
shall be resolved without unreasonable delay, by friendly
consultations and negotiations.

Either Contracting Party may request in writing,
amendments to this Agreement. Any amendments agreed
to between the Contracting Parties shall come into force
thirty (30) days after the Contracting Parties have notified
each other of the completion of their respective
constitutional and/or legal procedures which may be
necessary for giving effect to such amendments.

Article 7

This Agreement shall enter into force on the date of
exchanging notes indicating the completion of the
constitutional and/or legal procedures of both countries.
The Agreement shall be valid for a period of five (5) years,
and shall be automatically renewed for successive periods
of the same duration. Either Party may terminate this
Agreement by giving at least six (6) months’ notice in
writing through diplomatic channels to the other Party of
its intention to terminate this Agreement, or may notify the 
other Party through diplomatic channels that it does not
wish to renew this Agreement, not less than six months
prior to the date of renewal. 

Done and signed in Budapest, on 9th of October 2007, 
in two originals in the English language.

For the Go vern ment of For the Go vern ment of
the Re pub lic of Hun ga ry the Re pub lic of Sin ga po re

Megállapodás
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szingapúri

Köztársaság Kormánya között a gazdasági
együttmûködésrõl

A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Szin ga pú ri Köz -
tár sa ság Kor má nya, a továbbiak ban a „Szer zõ dõ Fe lek”,

– az zal az óhaj jal, hogy el mé lyít sék az or szá ga ik kö zöt ti
hosszú távú kap cso la to kat,

– az zal a tö rek vés sel, hogy fenn tart sák és erõ sít sék tra -
di ci o ná lis gaz da sá gi kap cso la ta i kat,

– az zal a szán dék kal, hogy a köl csö nös elõ nyök alap ján 
fej lesszék, és in ten zí veb bé te gyék gaz da sá gi, ipa ri, mû sza -
ki és tech no ló gi ai együtt mû kö dé sü ket,

– az zal a meg gyõ zõ dés sel, hogy a szer zõ dé ses ke re tek
erõ sí té se a to váb bi együtt mû kö dés hez elõ nyös fel té te le ket
és meg fe le lõ ala pot te remt,

– a két or szág ha tá lyos jog rend jé nek ke re tei kö zött, és
nem zet kö zi kö te le zett sé ge ik kel tel jes össz hang ban,
a kö vet ke zõk ben ál la pod tak meg:

1. Cikk

Je len Meg ál la po dás el sõd le ges cél ja a két ol da lú gaz da -
sá gi együtt mû kö dés elõ se gí té se és fej lesz té se.

A Szer zõ dõ Fe lek – ha tá lyos jog rend jük ke re te in be lül – 
min dent meg tesz nek an nak ér de ké ben, hogy a le he tõ leg -
szé le sebb ala pok ra he lyez ve fej lesszék és erõ sít sék a gaz -
da sá gi együtt mû kö dést min den olyan te rü le ten, amely köl -
csö nös ér de ke i ket és elõ nye i ket szol gál ja.
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2. Cikk

Fi gye lem be véve a gaz da sá gi kap cso la tok je len le gi
hely ze tét és pers pek tí vá it, a Szer zõ dõ Fe lek egyet ér te nek
ab ban, hogy kü lö nö sen a kö vet ke zõ te rü le te ken kedve -
zõek a fel té te lek a hosszú távú együtt mû kö dés re:

– me zõ gaz da ság és élel mi szer-fel dol go zó ipar,
– ener ge ti ka,
– elekt ro mos és elekt ro ni kai be ren de zé sek,
– vegy ipar és pet rol ké mi ai ipar,
– inf ra struk tú ra fej lesz tés,
– víz- és er dõ gaz dál ko dás,
– egész ség ügy, or vos tech no ló gia, gyó gyá sza ti és

gyógy szer ipar,
– tu riz mus,
– in for ma ti ka és táv köz lés,
– köz le ke dés,
– tu do mány és tech no ló gia,
– har ma dik or szá gok pi a ca in való együtt mû kö dés.

3. Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek tö re ked nek arra, hogy a meg fe le lõ
esz kö zök kel szé le sít sék és mé lyít sék el együtt mû kö dé sü -
ket, úgy mint:

– a kap cso la tok épí té sé nek elõ se gí té se és az együtt mû -
kö dés erõ sí té se a kor mány za ti in téz mé nyek, az ál la mi és a
ma gán szek tor szer ve ze tei kö zött a köl csö nös ér dek lõ dés re 
szá mot tar tó gaz da sá gi és üz le ti in for má ci ók cse ré je, va la -
mint kép vi se lõ ik és más gaz da sá gi és szak mai de le gá ci ók
lá to ga tá sai ré vén,

– in for má ció cse re a fej lesz té si pri o ri tá sok ról és a két
or szág üz le ti kö re i nek ösz tön zé se a fej lesz té si pro jek tek -
ben való rész vé tel re,

– a vá sá ro kon és ki ál lí tá so kon tör té nõ rész vé tel bá to rí -
tá sa, üz le ti ese mé nyek, sze mi ná ri u mok, szim pó zi u mok és
kon fe ren ci ák szer ve zé se,

– kis- és kö zép vál lal ko zá sa ik erõ tel je sebb rész vé te lé -
nek ösz tön zé se a két ol da lú gaz da sá gi kap cso la tok ban,

– pénz ügyi in téz mé nye ik és bank szek to ruk bá to rí tá sa a 
szo ro sabb kap cso la tok lé te sí té sé re és együtt mû kö dé sük
erõ sí té sé re,

– a be ru há zá si te vé keny ség, ve gyes vál la la tok ala pí tá -
sá nak, kép vi se le tek és fi ók vál la la tok lé te sí té sé nek ösz tön -
zé se,

– nem zet kö zi szin ten a köl csö nös ér dek lõ dés re szá mot
tar tó gaz da sá gi kér dé sek ben való együtt mû kö dés.

4. Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek a je len Meg ál la po dás sze rin ti gaz da -
sá gi együtt mû kö dés elõ se gí té sé re és ösz tön zé sé re a szin -
ga pú ri Ke res ke del mi és Ipa ri Mi nisz té ri u mot és a ma gyar

Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri u mot, il let ve a kor -
má nya ik ál tal e cél ra ki je lölt más szer ve ze te ket je lö lik meg 
kap cso lat tar tó ként.

A kap cso lat tar tók a je len Meg ál la po dás vég re haj tá sa
so rán a meg fe le lõ il le té kes szer ve ze te ik kel együtt vég zik
mun ká ju kat.

5. Cikk

A je len Meg ál la po dás sze rin ti együtt mû kö dést a Szer -
zõ dõ Fe lek nem ze ti jog sza bá lya ik kal össz hang ban hajt ják
vég re, a Szer zõ dõ Fe lek ál tal kö tött más két ol da lú, re gi o -
ná lis vagy több ol da lú meg ál la po dás ból ere dõ kö te le zett sé -
gek tel je sí té sé nek sé rel me nél kül.

Kö vet ke zés kép pen a je len Meg ál la po dás ren del ke zé sei
nem idéz he tõk vagy ér tel mez he tõk úgy, hogy azok ér -
vény te le ní tik, vagy más kép pen be fo lyá sol ják eze ket a kö -
te le zett sé ge ket, be le ért ve a Ma gyar Köz tár sa ság nak az
 Európai Uni ót lét re ho zó szer zõ dé sek bõl ere dõ kö te le zett -
sé ge it.

6. Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek a je len Meg ál la po dás ér tel me zé sé vel
vagy vég re haj tá sá val kap cso la tos min den vi tás kér dést in -
do ko lat lan ké se de lem nél kül, bé kés kon zul tá ció és tár gya -
lás út ján ren dez nek.

Je len Meg ál la po dás mó do sí tá sát bár mely Szer zõ dõ Fél
kér he ti írás ban. A Szer zõ dõ Fe lek meg egye zé se sze rin ti
mó do sí tá sok har minc (30) nap pal azt kö ve tõ en lép nek ha -
tály ba, hogy a Szer zõ dõ Fe lek ér te sí tet ték egy mást az
ilyen mó do sí tá sok ha tály ba lé pé sé hez szük sé ges al kot má -
nyos és/vagy jogi el já rá sok be fe je zõ dé sé rõl.

7. Cikk

Je len Meg ál la po dás a két or szág al kot má nyos és/vagy
jogi el já rá sa i nak el vég zé sét iga zo ló jegy zék vál tás nap ján
lép ha tály ba. A Meg ál la po dás öt (5) évig ma rad ha tály ban,
ez után to váb bi, ez zel meg egye zõ idõ tar tam ra au to ma ti ku -
san meg hosszab bí tás ra ke rül. Je len Meg ál la po dást bár me -
lyik Szer zõ dõ Fél fel mond hat ja, ha a má sik Fe let hat
(6) hó nap pal elõt te dip lo má ci ai úton írás ban ér te sí ti a
Meg ál la po dás fel mon dá sá ra irá nyu ló szán dé ká ról, vagy a
meg hosszab bí tás ese dé kes sé ge elõtt leg ké sõbb hat hó nap -
pal dip lo má ci ai úton ér te sí ti a má sik Fe let azon szán dé ká -
ról, hogy nem kí ván ja a Meg ál la po dást meg hosszab bí ta ni.

Kelt és alá írás ra ke rült Bu da pes ten, 2007. ok tó ber
9. nap ján, két ere de ti pél dány ban, an gol nyel ven.

A Ma gyar Köz tár sa ság A Szin ga pú ri Köz tár sa ság
Kor má nya ré szé rõl Kor má nya ré szé rõl”
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4.  §

(1) Ez a ren de let – a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ki -
vé tel lel – a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba.

(2) E ren de let 2–3.  §-a a meg ál la po dás 7. Cik ké ben
meg ha tá ro zott idõ pont ban lép ha tály ba.

(3) A meg ál la po dás, il let ve e ren de let 2–3.  §-a ha tály ba -
lé pé sé nek nap tá ri nap ját a kül ügy mi nisz ter an nak is mert té
vá lá sát köve tõen a Ma gyar Köz löny ben ha la dék ta la nul
köz zé tett egye di ha tá ro za tá val ál la pít ja meg.

(4) E ren de let vég re haj tá sá hoz szük sé ges intézkedé -
sekrõl a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter gon dos ko dik.

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

A Kormány
273/2007. (X. 19.) Korm.

rendelete

a villamos energiáról  szóló 2007. évi LXXXVI.
tör vény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

A Kor mány a vil la mos ener gi á ról  szóló 2007. évi
LXXXVI. tör vény 170.  § (1) be kez dé sé nek 1–8., 10–18.,
20–21., 25–29., 31–34., 36–37., va la mint 39–40. pont ja i -
ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján – az Al kot mány 35.  §
(1) be kez dés b) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ében
el jár va – a VET egyes ren del ke zé se i nek vég re haj tá sá ra a
következõket rendeli el:

1.  §

(1) E ren de let al kal ma zá sá ban:
1. alap ve tõ esz kö zök kel való ren del ke zés: ki ter jed kü -

lö nö sen
– az elosz tói, az át vi te li rend szer irá nyí tói, az egye te -

mes szol gál ta tói alap ve tõ esz kö zök, va la mint a ter me lés -
hez szük sé ges alap ve tõ esz kö zök és va gyo ni ér té kû jo gok
más sze mély ré szé re tör té nõ át ru há zá sá ra (el adá sá ra, aján -
dé ko zá sá ra), hasz ná lat ba adá sá ra (bér be adá sá ra), lí zing be 
adá sá ra, egyéb mó don tar tós hasz ná lat ba adá sá ra, meg ter -
he lé sé re vagy biztosítékul való lekötésére (zálogba,
jelzálogba adására), valamint

– az elõ zõ ek ben fel so rolt esz kö zö ket érin tõ bár mely
más te her vál la lá sá ra, to váb bá az esz kö zök vagy azok egy
ré sze üze mel te té sé nek jo gá ról való le mon dás ra, vagy az
üze mel te té sük jogának átruházására;

2. erõ mû egy ség: vil la mos há ló za ti csat la ko zás sal ren -
del ke zõ, el sõd le ges ener gia for rás fel hasz ná lá sá val vil la -
mos ener gia, il let ve hõ vel kap csolt vil la mos ener gia ter -

me lé sé re al kal mas tech no ló gi a i lag ön ál ló egy sé get ké pe -
zõ, mû sza ki lag füg get len be ren de zés (ka zán vagy erõ gép
és ge ne rá tor, a továb biak ban együtt: fõ be ren de zés) vagy
berendezéscsoport;

3. kap csolt vál lal ko zás: a szám vi tel rõl  szóló 2000. évi
C. tör vény (a továb biak ban: Szt.) 3.  § (2) be kez dé sé nek
7. pont ja sze rin ti kap csolt vállalkozás;

4. ki egyen lí tõ sza bá lyo zás: az át vi te li rend szer irá nyí tó
azon te vé keny sé ge, amely biz to sít ja a vil la mos ener gia va -
lós ide jû szál lí tá sa so rán a min den ko ri be táp lá lás és vé te le -
zés egyen sú lyát;

5. le ága zá si pont: a köz cé lú há ló zat nak az a pont ja ahol 
a csat la ko zó ve ze ték a köz cé lú há ló zat ra csatlakozik;

6. le kö tött tel je sít mény: az a kW mér ték egy ség ben ki -
fe je zett ha tá sos tel je sít mény, amely a há ló za ti en ge dé lyes
és a rend szer hasz ná ló kö zött, a lét re jött há ló zat hasz ná la ti
szer zõ dés ben a csat la ko zá si pont ra vo nat ko zó an rög zí tés -
re ke rült;

7. me net rend: egy adott nap tá ri nap ra az el szá mo lá si
mé ré si idõ egy sé gek re vo nat ko zó vil la mos át lag tel je sít mé -
nyek adatsora;

8. mé ret len ma gán ve ze ték: a ma gán ve ze ték azon ré sze, 
amely a há ló za ti en ge dé lyes ál tal üze mel te tett köz cé lú há -
ló za tot a fo gyasz tás mé rõ be ren de zés sel, an nak ki egé szí tõ
készülékeivel köti össze;

9. mér leg kör fe le lõs: olyan en ge dé lyes, kis erõ mû üze -
mel te tõ je vagy fel hasz ná ló, aki a Ke res ke del mi Sza bály -
zat ban meg ha tá ro zott mér leg kö ri feladatokat ellátja;

10. mért ma gán ve ze ték: a ma gán ve ze ték há ló za ti en ge -
dé lyes ál tal mért szakasza;

11. név le ges csat la ko zá si tel je sít mény: a há ló zat hasz -
ná la ti szer zõ dés ben csat la ko zá si pon ton ként rög zí tett tel -
je sít mény ér ték, ame lyet a há ló za ti en ge dé lyes ál tal el len -
õr zött túl áram vé del mi ké szü lék (amely a mérõ be ren de zés
ré sze) név le ges vagy be ál lí tott áram erõs sé ge ha tá roz meg.
A név le ges csat la ko zá si tel je sít mény értéke nem
haladhatja meg a rendelkezésre álló teljesítmény értékét;

12. pro fil el szá mo lá sú fel hasz ná ló: olyan fel hasz ná ló,
aki nek az el lá tá sa a kis fe szült sé gû há ló zat ról tör té nik és
nem ren del ke zik ter he lé si gör be re giszt rá lá sá ra al kal mas
távle hív ha tó fogyasztásmérõ készülékkel;

13. pro fil: sta tisz ti kai elem zés sel ké szült nor ma li zált
(1000 kWh éves fo gyasz tás ra vo nat koz ta tott) éves fel -
hasz ná lói vil la mos tel je sít mény-igény görbe;

14. ren del ke zés re álló tel je sít mény: az a kVA mér ték -
egy ség ben ki fe je ze tett lát szó la gos tel je sí tõ ké pes ség-ér ték, 
amely nek mér té ké ig a há ló za ti en ge dé lyes a há ló za ti tel je -
sí tõ ké pes sé get az adott csat la ko zá si pont ra a há ló za ti csat -
la ko zá si szerzõdésben foglaltak szerint biztosítja;

15. ter me lõi en ge dély: a vil la mos ener gia-ter me lõi mû -
kö dé si en ge dély és a kis erõ mû vi össze vont engedély;

16. üze mi ese mény: a vil la mos ener gia-rend szer üze mé -
ben be kö vet ke zõ ál la pot vál to zás vagy beavatkozás.

(2) Az (1) be kez dés ben nem sze rep lõ fo gal ma kat a vil -
la mos ener gi á ról  szóló 2007. évi LXXXVI. tör vény
(a továb biak ban: VET) 3.  §-a sze rint kell ér tel mez ni.
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(A VET 10.  §-ához)

A megújuló energiaforrásból és a hulladékból nyert
energiával termelt villamos energia, valamint a

kapcsoltan termelt villamos energia termelésének
elõsegítése

2.  §

A VET 10.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zot tak vég re -
haj tá sa ér de ké ben a Ma gyar Ener gia Hi va tal (a továb biak -
ban: Hi va tal) be kér he ti a be ren de zé sek gyár tá si do ku men -
tu ma it. Hasz nált nak mi nõ sül az a be ren de zés mely nek
gyár tá si éve öt évnél régebbi, mint az engedélykérelem
éve.

(A VET 11.  §-ához)

3.  §

(1) Az a ter me lõ, aki (amely) a meg úju ló ener gia for rás,
a hul la dék mint ener gia for rás, va la mint a kap csol tan ter -
melt vil la mos ener gia kö te le zõ át vé te lé rõl  szóló kü lön jog -
sza bály ban meg ha tá ro zott kö te le zõ átvételi rendszer
keretében kíván

a) meg úju ló ener gia for rás ból, il let ve hul la dék ból nyert 
ener gi á val, vagy

b) egyéb el sõd le ges ener gia for rás fel hasz ná lá sá val
kap csol tan termelt
vil la mos ener gi át ér té ke sí te ni, sza ba don vá laszt hat, hogy
azt a jog sza bá lyi fel té te lek meg lé te ese tén me lyik kö te le zõ 
át vé te li rend szer ke re té ben ké rel me zi.

(2) Egy ter me lõ egy erõ mû egy ség vo nat ko zá sá ban az
(1) be kez dés a)–b) pont jai kö zül csak egy kö te le zõ át vé te li 
rend szer ben vehet részt.

(3) A kap csolt vil la mos ener gia-ter me lés bõl, a meg úju ló 
ener gia for rás ból vagy hul la dék ból nyert ener gi á val elõ ál -
lí tott, kö te le zõ en át ve en dõ vil la mos ener gia mennyi sé gét
és a kö te le zõ át vé tel idõ tar ta mát a Hi va tal az egyen lõ bá -
nás mód el vé vel össz hang ban a kö te le zõ át vé tel re vo nat ko -
zó kü lön jog sza bály ren del ke zé se i nek meg fele lõen
állapítja meg. Ennek megállapításakor a Hivatal figye -
lembe veszi:

a) az egyes vil la mos ener gia-ter me lé si el já rá sok át la gos 
meg té rü lé si idejét,

b) a meg úju ló ener gia ter me lés nek a nem ze ti össz ener -
gia-ter me lés hez vi szo nyí tott ará nya te kin te té ben a meg -
úju ló ener gi á ra vo nat ko zó eu ró pai kö zös sé gi jogi ak tu sok -
ban a Ma gyar Köz tár sa ság ra nézve meghatározott értéket,

c) a kap csolt vil la mos ener gia ter me lés bõl, a meg úju ló
ener gia for rás ból vagy hul la dék ból nyert ener gi á val elõ ál -
lí tott vil la mos ener gia ver seny ké pes sé gét, az el sõd le ges
ener gia for rás-meg ta ka rí tás mér té két és az üveg ház ha tá sú
gázok kibocsátásának csökkenését,

d) az egyes el sõd le ges ener gia for rá sok fel hasz ná lá sá -
nak az or szág ter mé sze ti adott sá ga i val össze füg gõ ha té -
kony sá gát, az adott tech no ló gi á nak a vil la mos ener -
gia-rend szer ki egyen sú lyo zott mûködésére gyakorolt
hatását,

e) a vil la mos ener gia-fel hasz ná lók te her vi se lõ ké pes sé -
gét.

(A VET 13.  §-ához)

Háztartási méretû kiserõmû hálózatra
csatlakoztatásának és hálózat használatának különös

szabályai.

4.  §

A ház tar tá si mé re tû kis erõ mû üze mel te tõ je ál tal ter melt
vil la mos ener gi át az üze mel te tõ ké ré sé re az adott csat la ko -
zá si pon ton ér té ke sí tõ vil la mos ener gia-ke res ke dõ vagy
egye te mes szolgáltató köteles átvenni.

5.  §

(1) A ház tar tá si mé re tû kis erõ mû ren del ke zés re ál lá si
tel je sít mé nye alatt a kVA mér ték egy ség ben ki fe je zett erõ -
mû vi tel je sí tõ ké pes sé get kell érteni.

(2) Egy adott csat la ko zá si pon ton ház tar tá si mé re tû kis -
erõ mû vet lé te sí te ni, il let ve üze mel tet ni a fel hasz ná ló ként
ugyan azon csat la ko zá si pon ton ren del ke zés re álló tel je sít -
mény ha tá rá ig a csat la ko zá si szer zõ dés mó do sí tá sa nél kül,
a ren del ke zés re álló tel je sít ményt meg ha la dó, de leg fel -
jebb a VET 3.  § 24. pont já ban meg ha tá ro zott tel je sít mé -
nyig a csat la ko zá si szer zõ dés meg fe le lõ mó do sí tá sa mel -
lett, a há ló zat hoz való csat la ko zás ra vo nat ko zó kü lön jog -
sza bály, to váb bá az elosz tói szabályzatban, és az elosztó
üzletszabályzatában meghatározott részletes szabályok
szerint lehet.

(3) A fel hasz ná ló a ház tar tá si kis erõ mû üzem be he lye -
zé sé re vo nat ko zó szán dé ká ról a ház tar tá si mé re tû kis erõ -
mû alap ve tõ mû sza ki ada ta it tar tal ma zó írás be li vagy
elekt ro ni kus igény be je len tés ben tá jé koz tat ja a vele
jogviszonyban álló elosztót.

(4) A fel hasz ná ló a ház tar tá si mé re tû kis erõ mû lé te sí té -
sé re, il let ve üze mel te té sé re vo nat ko zó igény be je len té sé -
ben kö te les nyi lat koz ni ar ról, hogy kí ván-e vil la mos ener -
gi át be táp lál ni a köz cé lú há ló zat ba, vagy ki zá ró lag sa ját
vil la mos ener gia fo gyasz tá sá nak ki elé gí té se ér de ké ben kí -
ván vil la mos ener gi át ter mel ni. A há ló za ti csat la ko zás
mûszaki jellemzõit ezen nyilatkozat figye lembe véte lével
kell kialakítani.

(5) Ha a ház tar tá si mé re tû kis erõ mû a csat la ko zá si pon -
ton a köz cé lú há ló zat ba vil la mos ener gi át be táp lál, ak kor a
ház tar tá si mé re tû kis erõ mû üze mel te tõ jé vel, mint fel hasz -
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ná ló val jog vi szony ban álló vil la mos ener gia-ke res ke dõ, il -
let ve egye te mes szol gál ta tó el szá mo lá si idõ sza kon ként a
há ló zat ba össze sen be táp lált és vé te le zett vil la mos ener gia
vo nat ko zá sá ban a fe lek megállapodása szerint havi,
féléves vagy éves szaldó elszámolást alkalmaz.

(6) Amennyi ben a vé te le zett és be táp lált vil la mos ener -
gia-szal dó alap ján be táp lá lá si több let áll fenn, az el szá mo -
lás so rán be táp lált vil la mos ener gia-több le tet a ház tar tá si
mé re tû kis erõ mû üze mel te tõ jé vel jog vi szony ban álló ke -
res ke dõ ál tal a ré szé re – mint fel hasz ná ló ré szé re – ér té ke -
sí tett vil la mos ener gia szer zõ dés sze rin ti át la gos termék -
ára, va la mint a ház tar tá si kis erõ mû üze mel te tõ je, mint fel -
hasz ná ló által fizetendõ rendszerhasználati díj összegének
85%-ával kell elszámolni.

(7) A fo gyasz tás mé rõ be ren de zés költ sé ge i nek vi se lé sé -
re 3×16 A tel je sít mény ha tá rig a fel hasz ná lók ra, a fe lett az
erõ mû vek re vo nat ko zó szabályok alkalmazandók.

(8) A ház tar tá si kis erõ mû vek csat la koz ta tá sá val és üze -
mel te té sé vel kap cso la tos to váb bi sza bá lyo kat az el lá tá si
sza bály za tok és a há ló za ti en ge dé lye sek üz let sza bály za tai, 
a vil la mos ener gia ér té ke sí tés el szá mo lá sá val kap cso la tos
to váb bi szabályokat a kereskedõk üzletszabályzatai
tartalmazzák.

(A VET 16.  §-ához)

Pénzügyi biztosíték

6.  §

(1) A mér leg kö ri rend szer mû köd te té se, a mér leg kö rök
és az át vi te li rend szer irá nyí tó kö zöt ti el szá mo lás szer ve zé -
sé nek pénz ügyi – hi te le zé si és ár – koc ká za ta i nak csök -
ken té se ér de ké ben az át vi te li rend szer irá nyí tó kö te les
olyan pénz ügyi biz to sí té ki rend szert mû köd tet ni, amely
ke ze li az adott mér leg kör-fe le lõs, vil la mos ener gia-ke res -
ke dõ, vagy egye te mes szol gál ta tó pénz ügyi po zí ci ó i nak
– tel je sí té si – koc ká za tát a Ke res ke del mi Sza bály zat ban
meg ha tá ro zott el szá mo lá si ciklus alatt.

(2) Az át vi te li rend szer irá nyí tó kö te les olyan mó don ki -
ala kí ta ni a pénz ügyi koc ká zat ke ze lõ rend sze rét, hogy az
szám la pén zen kí vül más, a tõ ke pi ac ról  szóló 2001. évi
CXX. tör vény sze rin ti lik vid esz kö zök be fo ga dá sá ra is al -
kal mas le gyen, elõ se gít se az át vi te li rend szer irá nyí tó lik vi -
di tá sát és csök kent se a pi a ci sze rep lõk ez irá nyú költ sé ge it, 
va la mint a pi a ci sze rep lõk nem tel je sí té se ese tén mi ni ma li -
zál ja a pénz ügyi biz to sí ték nyil ván tar tott és va lós pi a ci ér -
té ke kö zöt ti kü lönb ség bõl adó dó pénz ügyi kockázatot.

(3) Az át vi te li rend szer irá nyí tó a pénz ügyi biz to sí té kok
be fo ga dá sá nak rész le tes sza bá lya it az üz let sza bály za tá ban 
ha tá roz za meg.

(A VET 18. és 20.  §-ához)

7.  §

(1) Az át vi te li rend szer irá nyí tó a VET 18.  §-ában meg -
ha tá ro zott ál la pot je len té sé ben kü lön kö te les ki tér ni a ke -
res let ol da li sza bá lyo zás össze han go lá sa ér de ké ben tett in -
téz ke dé se i re és an nak ered mé nyé re. A ke res let ol da li sza -
bá lyo zás ra vo nat ko zó rész le tes el já rás ren det, va la mint az
át vi te li rend szer irá nyí tó ezzel kapcsolatos feladatait a
Kereskedelmi Szabályzat tartalmazza.

(2) Az át vi te li rend szer irá nyí tó a rend szer szin tû szol gál -
ta tá sok biz to sí tá sá hoz, az át vi te li há ló za ti vesz te ség pót lá -
sá hoz, va la mint az át vé te li kö te le zett ség alá esõ vil la mos
ener gia mér leg kö ré nek ki egyen lí té sé hez szük sé ges ka pa -
ci tá sok és ener gia be szer zé sé re vo nat ko zó aján la ti fel hí vá -
sát hon lap ján, va la mint két or szá gos na pi lap ban köz zé te -
szi, to váb bá a ter me lõi en ge déllyel ren del ke zõk nek és a
ter me lõi en ge dé lyes sel hosszú távú ka pa ci tás-le kö té si
megállapodással rendelkezõ kereskedõnek elektronikusan 
közvetlenül is megküldi.

(3) Az át vi te li rend szer irá nyí tó aján la ti fel hí vá sa éves
vagy a Ke res ke del mi Sza bály zat ban rög zí tett egy év nél rö -
vi debb idõtávra vonatkozhat.

(4) Az aján la ti fel hí vás ban meg kell ha tá roz ni az aján -
lat té tel ha tár ide jét, va la mint azon kö ve tel mé nye ket és mû -
sza ki fel té te le ket, ame lye ket az aján lat te võ nek teljesítenie
kell.

(5) Az át vi te li rend szer irá nyí tó az éves aján la ti fel hí vá -
sa so rán az aján lat té te li ha tár idõ le já ra tát, va la mint a pá -
lyá zat ered mény hir de té sé nek idõ pont ját a ter me lõi en ge -
dé lyes re és a ter me lõi en ge dé lyes sel hosszú távú ka pa ci -
tás-le kö té si meg ál la po dás sal ren del ke zõ ke res ke dõ re vo -
nat ko zó an a VET 106.  §-ában elõ írt pá lyáz ta tá si kö te le -
zett ség ha tár ide jé nek figye lembe véte lével ha tá roz za meg.

(6) Amennyi ben az erõ mû, il let ve a ter me lõi en ge dé -
lyes sel hosszú távú ka pa ci tás-le kö té si meg ál la po dás sal
ren del ke zõ ke res ke dõ az aján la ti fel hí vás ban meg ha tá ro -
zott mû sza ki fel té te lek nek meg fe lel, ak kor kö te les az át vi -
te li rendszerirányító részére ajánlatot tenni.

(7) Amennyi ben az aján lat té tel re kö te le zet tek a (6) be -
kez dés sze rin ti kö te le zett sé gük nek nem tesz nek ele get, az
át vi te li rend szer irá nyí tó a Hi va tal nak be je len tést te het. A
Hi va tal a jog sza bá lyi kö te le zett ség meg sze gé sé nek meg ál -
la pí tá sa ese tén a VET 96.  §-ának (1) be kez dé sé ben
meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazza.

(8) Az át vi te li rend szer irá nyí tó az aján la to kat a Ke res -
ke del mi Sza bály zat ban, il let ve az aján la ti fel hí vás ban köz -
zé tett szem pon tok sze rint bí rál ja el. Az át vi te li rend szer -
irá nyí tó a nyer tes – ha zai vagy kül föl di – aján lat te võk kel
szer zõ dést köt.
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(A VET 24.  §-ához)

Hálózat üzemeltetés

8.  §

(1) A há ló za ti en ge dé lyes a mû kö dé si en ge dé lyé ben
meg ha tá ro zott te rü le ten a köz cé lú há ló zat tu laj don jo gá tól
füg get le nül kö te les gon dos kod ni a köz cé lú há ló zat üze -
mel te té sé rõl, kar ban tar tá sá ról, fenn tar tá sá ról, ja ví tá sá ról,
fel újí tá sá ról és fej lesz té sé rõl. A fej lesz té sé re vo nat ko zó
kö te le zett sé gé nek oly mó don kö te les ele get ten ni, hogy a
mû kö dé si en ge dé lyé ben meg ha tá ro zott te rü le ten va la -
mennyi rend szer hasz ná ló köz cé lú há ló zat hoz való hoz zá -
fé ré se biz to sít ha tó le gyen. A mun kák el vég zé sét a há ló za ti 
elem tu laj do no sa, va la mint a há ló za ti elem nek helyt adó
in gat lan tu laj do no sa kö te les tûr ni és a há ló za ti en ge dé lyes -
sel együttmûködni.

(2) A há ló za ti en ge dé lyes a há ló za ti elem tu laj do no sá -
val kö tött meg ál la po dás nak meg fele lõen az igény be vé tel -
lel ará nyos dí jat fi zet, ha a fel hasz ná lók el lá tá sa ér de ké ben
a sa ját tu laj do nú esz kö zök mel lett ide gen tu laj don ban lévõ 
há ló za ti ele met is igény be vesz. Ezen össze get a rend szer -
hasz ná la ti dí jak ban tör té nõ el is me ré se ér de ké ben a há ló za -
ti en ge dé lyes ál tal be nyúj tott ké re lem alap ján a Hi va tal,
mint in do kolt költ ség ként el is mer he tõ össze get, a rend -
szer hasz ná la ti dí jak sza bá lyo zá sa so rán figye lembe ve szi.
A vil la mos ener gia-el lá tá si sza bály za tok tar tal maz zák
azon kö te le zõ tar tal mi ele me ket, ame lyek ben a há ló za ti
engedélyes és a hálózati elem tulajdonosa, valamint a
hálózatnak helyt adó ingatlan tulajdonosa kötelesek
megállapodni.

(3) A há ló za ti en ge dé lyes a há ló zat hoz való hoz zá fé rést
be fo lyá so ló ter ve zett kar ban tar tá si, ja ví tá si, fel újí tá si
mun kák ról vagy fej lesz té sek rõl az érin tett há ló za ti sza -
kasz ra csat la ko zott termelõi engedélyessel egyeztet.

(4) Az el osz tó há ló za ti en ge dé lyes (a továb biak ban: el -
osz tó) éven te je len tést küld a Hi va tal nak, a há ló za tá ra
csat la ko zott nem en ge dély kö te les kis erõ mû vek szá má ról
(a ház tar tá si mé re tû kis erõ mû ve ket el kü lö nít ve), faj tá já -
ról, be épí tett tel je sít mé nyé rõl, a há ló zat ra adott és az
onnan vételezett villamos energia mennyiségérõl.

(A VET 25.  §-ához)

Hálózatfejlesztési terv módosítása

9.  §

(1) Az át vi te li rend szer irá nyí tó vagy az el osz tó jo go sult
és kö te les a jó vá ha gyott há ló zat fej lesz té si terv mó do sí tá -
sát kez de mé nyez ni a Hi va tal nál, ha a ter ve zé si idõ szak ban
is mert kö rül mé nyek lé nye ge sen meg vál toz tak, a ter ve zés
so rán figye lembe vett ada tok el tér nek a há ló zat tény le ges

ada ta i tól vagy a há ló zat fej lesz té si terv ben szereplõ
fejlesztés finanszírozása vagy létesítése ellehetetlenül.

(2) A há ló zat fej lesz té si terv mó do sí tá sa irán ti el já rá sa
so rán a Hi va tal mér le ge li a vil la mos ener gia-el lá tás biz ton -
sá gát, a vil la mos ener gia-pi ac ha té kony mû kö dé sét, és
elem zi a terv mó do sí tá sá nak a há ló za ti en ge dé lye sek fej -
lesz té se i re gya ko rolt hatását.

(A VET 32.  §-ához)

10.  §

(1) Az el osz tó az el osz tó há ló za ti vesz te ség pót lá sá hoz
szük sé ges ka pa ci tá sok és ener gia be szer zé sé re vo nat ko zó
aján la ti fel hí vá sát a hon lap ján, és az Elosz tói Sza bály zat -
ban meg ha tá ro zat tak szerint közzé teszi.

(2) Az aján la ti fel hí vás ban meg kell ha tá roz ni az aján -
lat té tel ha tár ide jét, az aján la tok ér té ke lé sé nek szempont -
jait, va la mint azon kö ve tel mé nye ket és mû sza ki fel té te le -
ket, ame lye ket az aján lat te võ nek tel je sí te nie kell.

(A VET 34.  §-ához)

Közvilágítás

11.  §

A köz vi lá gí tá si be ren de zé sek nek az el osz tó há ló zat tar -
tó szer ke ze te in és lé te sít mé nye i ben tör té nõ el he lye zé sé vel, 
üze mel te té sé vel össze füg gõ kér dé se ket ren de zõ szer zõ dés 
(a továb biak ban: köz cé lú köz vi lá gí tá si hasz ná la ti szer zõ -
dés) kö te le zõ tar tal mi ele me it e ren de let 3. szá mú mellék -
lete tar tal maz za.

(A VET 38–39.  §-ához és 66.  §-ához)

Magánvezeték

12.  §

(1) A ma gán ve ze ték üze mel te tõ je kö te les a ma gán ve ze -
té ket a VET, e ren de let és a vo nat ko zó más jog sza bá lyok
ren del ke zé sei sze rint fo lya ma to san üze mel tet ni, va la mint
azt oly mó don fenn tar ta ni, kar ban tar ta ni és fej lesz te ni,
hogy az a jog sza bá lyok ban, ha tó sá gi elõ írásokban és szab -
vá nyok ban rögzített minõségi elvárásoknak megfeleljen.

(2) A ma gán ve ze ték tu laj do no sa és üze mel te tõ je kö zöt ti 
jog vi szony ra, va la mint a ma gán ve ze ték tu laj do no sa vagy
üze mel te tõ je és a ma gán ve ze ték rõl vé te le zõk kö zöt ti jog -
vi szony ra – je len jog sza bály ban fog lalt el té ré sek kel – a
Pol gá ri Tör vény könyv rõl  szóló 1959. évi IV. tör vény
(a továb biak ban: Ptk.) ren del ke zé sei irány adók.
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(3) A ma gán ve ze ték üze mel te tõ je há ló za ti nap lót ve zet
a ma gán ve ze té kes szol gál ta tá sát vé te le zõ ket és fel hasz ná -
ló kat érin tõ üzem szü ne tek rõl, há ló za ti ki esé sek rõl, üzem -
za va rok ról és fe szült ség in ga do zá sok ról, to váb bá a ve ze té -
kes szol gál ta tá sát igény be ve võk kel foly ta tott le ve le zé sé -
rõl.

(4) A há ló za ti en ge dé lyes, a vé te le zõ és a fel hasz ná ló a
há ló za ti nap ló rá vo nat ko zó ada tot tar tal ma zó ré sze i be be -
te kint het, az érin tett ré szek rõl má so la tot vagy ki vo na tot
kér het, va la mint a (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott ese mé -
nyek kel kap cso la to san a ma gán ve ze ték üze mel te tõ jé tõl tá -
jé koz ta tást kér het, to váb bá a há ló za ti nap ló ban el len vé le -
mé nyét, ál lás fog la lá sát fel tün tet he ti. A ma gán ve ze ték üze -
mel te tõ je a nap ló hoz való hozzáférést köteles biztosítani,
valamint az igényelt tájékoztatást köteles írásban megadni.

(5) A ma gán ve ze ték üze mel te tõ je a há ló za ti nap lót és a
ve ze té kes szol gál ta tá sát igény be ve võk kel foly ta tott le ve -
le zé sét – ha jog sza bály más képp nem ren del ke zik – egy
évre visszamenõleg köteles megõrizni.

(6) A ma gán ve ze ték üze mel te tõ je a ve ze té kes szol gál ta -
tást a vé te le zõ és a fel hasz ná ló ré szé re mél tá nyos, költ ség -
ala pú díj el le né ben nyújt ja. Ha a fe lek a ve ze té kes szol gál -
ta tás dí já ban el té rõ en nem ál la pod nak meg, a díj alap ját a
ve ze té kes szol gál ta tás iga zolt költ sé gei és az erre szá mí -
tott, a Hi va tal ál tal kö zé tett – az üze mel te tett vezeték
eszközértékére alkalmazott – tõkeköltség képezi.

(7) A ma gán ve ze ték üze mel te tõ je a vil la mos ener gia to -
vább adás sal és a (6) be kez dés ben sza bá lyo zott ve ze té kes
szol gál ta tás sal, az en ge dély kö te les ma gán ve ze ték üze mel -
te tõ je a (6) be kez dés ben sza bá lyo zott ve ze té kes szol gál ta -
tás sal kap cso la to san kö te les olyan el kü lö nült nyil ván tar -
tást ve zet ni, amely biz to sít ja az egyéb te vé keny sé ge i vel
szem ben az át lát ha tó sá got, a diszk ri mi ná ció-men tes sé get,
és ki zár ja a ke reszt fi nan szí ro zást. Amennyi ben a ma gán -
ve ze ték üze mel te tõ je gaz da sá gi társaság, akkor évente
köteles e tevékenységével kapcsolatos mûködését külön
összefoglalóan kiértékelni.

(8) Ha a ma gán ve ze ték üze mel te tõ je a vé te le zõ nek a
VET alap ján to vább adás sal vil la mos ener gi át szol gál tat,
úgy a nyúj tott szol gál ta tás után ki ál lí tott szám lán meg -
bont va kö te les fel tün tet ni a vil la mos ener gia és az ál ta la
nyúj tott ve ze té kes szol gál ta tás dí ját, va la mint a ma gán ve -
ze ték üze mel te tõ jét a vé te le zõ nek nyúj tott szol gál ta tás
után ter he lõ és a köz cé lú há ló zat hasz ná la tá ért ál ta la fi ze -
tett rend szer hasz ná la ti dí ja kat. Ha a ma gán ve ze ték üze -
mel te tõ je szám la adás ra kü lön jog sza bály rendelkezése
szerint nem köteles, a számla helyébe annak tartalmával
megegyezõ bizonylat lép.

(9) A (4)–(6) be kez dé sek ben meg ha tá ro zott vé te le zõi,
fel hasz ná lói jo go kat a ma gán ve ze ték üze mel te tõ je nem
korlátozhatja.

(10) Ha a to vább adás sal vil la mos ener gi át vé te le zõk kö -
zö sen a Hi va tal tól a ma gán ve ze ték en ge dély kö te les sé
nyil vá ní tá sát ké rel me zik, a ké re lem hez csa tol ni kell a ké -

rel met meg ala po zó ira to kat, kü lö nös te kin tet tel a (4) be -
kez dés elõ írásaival összefüggésben keletkezõ iratokra.

(11) A Hi va tal a VET 66.  §-ának (8) be kez dé se sze rin ti
el já rás ban az el já rás alá vont ma gán ve ze ték tu laj do no sá tól 
és üze mel te tõ jé tõl be kér het min den olyan nyi lat ko za tot,
ira tot, egyéb bi zo nyí té kot, ame lyet a ha tá ro za tá nak meg -
ho za ta lá hoz szük sé ges nek tart. A ma gán ve ze ték tu laj do -
no sa, il let ve üze mel te tõ je a Hi va tal fel hí vá sá nak kö te les
ha tár idõ ben ele get ten ni. Az el já rás aka dá lyo zá sa ese tén a
Hi va tal az el já rás alá vont ügy fél lel szem ben a VET 96.  §
(1) be kez dé sé nek a)–b) pont jai sze rin ti jog kö vet kez mé -
nye ket al kal maz hat ja.

(12) A ma gán ve ze ték üze mel te tõ je az elõ re ter vez he tõ
éves ren des kar ban tar tá si, fel újí tá si mun ká la tok ról, az ez -
zel kap cso la tos szü ne tel te tés kez dõ idõ pont já ról és vár ha -
tó idõ tar ta má ról az érin tett fel hasz ná ló kat és vé te le zõ ket a
szü ne te lés meg kez dé sét megelõzõen legalább 15 nappal
írásban értesíti.

13.  §

(1) A vé te le zõ vel vagy fel hasz ná ló val kö tött, a ma gán -
ve ze ték hez tör té nõ csat la ko zás ra, a ma gán ve ze ték há ló za -
ti szol gál ta tá sá ra, va la mint a vé te le zõk ese té ben a vil la -
mos-ener gia to vább adá sá ra vo nat ko zó szerzõdésnek
rendelkeznie kell különösen

a) a kap cso ló dá si pont, il let ve pon tok he lyé nek meg ha -
tá ro zá sá ról;

b) a ma gán ve ze ték re tör té nõ kap cso ló dá si pont ka pa ci -
tá sá ról (kVA) és mû sza ki jellemzõirõl;

c) a vé te le zõ vagy fel hasz ná ló ré szé re a kap cso ló dá si
pon ton ren del ke zés re álló tel je sít mény rõl (kVA) an nak
meg je lö lé sé vel, hogy a ren del ke zés re álló tel je sít mény
idõ le ge sen vagy vég le ge sen ke rül-e a vé te le zõ nek vagy
felhasználónak átadásra;

d) a vé te le zõi, il let ve fel hasz ná lói be ren de zés mû sza ki
jel lem zõ i rõl;

e) szük ség ese tén a vé te le zõi vagy fel hasz ná lói be ren -
de zés há ló za ti vissza ha tá sá nak meg en ge dett leg na gyobb
mér té ké rõl és a vissza ha tás csök ken té sé re szol gá ló
mûszaki megoldásokról;

f) a ma gán ve ze ték hez tör té nõ csat la ko zás pénz ügyi és
mû sza ki fel té te le i rõl, a be kap cso lás szabályairól;

g) a szol gál ta tott vil la mos ener gia mû sza ki jellem -
zõirõl;

h) az üze mel te tõi ren del ke zés re ál lás sza bá lya i ról;
i) a ma gán ve ze té ken és az en ge dély kö te les ma gán ve -

ze té ken ke resz tül igény be vett vil la mos ener gia mé ré sé re
vo nat ko zó ren del ke zé sek rõl, kü lö nös te kin tet tel a mé rés -
sel kap cso la tos üze mel te tõi és vé te le zõi, il let ve fel hasz ná -
lói kö te le zett sé gek re, a mé ré si idõ sza kok meg ha tá ro zá sá -
ra, a mé rõk tu laj don jo gá nak, el he lye zé sé nek, fel sze re lé sé -
nek, kar ban tar tá sá nak, cse ré jé nek sza bá lya i ra;

j) a szám lá zás és a szám la ki fo gás sza bá lya i ról;
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k) a díj fi ze tés rész le tes sza bá lya i ról;
l) a köl csö nös tá jé koz ta tá si kö te le zett ség rõl, va la mint a 

fe lek kö zöt ti adat szol gál ta tás sza bá lya i ról, kü lö nös te kin -
tet tel a 12.  § (12) be kez dé sé ben meghatározott értesítésre;

m) a vé te le zõi, il let ve fel hasz ná lói pa na szok ke ze lé sé -
nek rendjérõl;

n) a há ló za ti nap ló ra vo nat ko zó ren del ke zé sek rõl;
o) az éves ren des kar ban tar tás és az üzem za var vagy

egyéb üze mi ese mény be kö vet ke zé se ese tén al kal ma zan dó 
kor lá to zás szabályairól;

p) a szer zõ dés sze gés ese te i rõl, kü lö nös te kin tet tel a
sza bály ta lan vé te le zés re, va la mint a vé te le zõ nek, il let ve
fel hasz ná ló nak a ma gán ve ze té kes szol gál ta tás ból tör té nõ
idõ le ges vagy végleges kizárásának eseteire;

q) a jog or vos lat ra vo nat ko zó ren del ke zé sek rõl.

(2) A 12.  § (3)–(12) be kez dé sek ren del ke zé se it a nem
en ge dély kö te les ma gán ve ze ték ese té ben csak ab ban az
eset ben kell al kal maz ni, ha a ma gán ve ze ték rõl an nak tu -
laj do no sá tól vagy üze mel te tõ jé tõl jo gi lag, szer ve ze ti leg
elkülönülõ vételezõt látnak el.

(A VET 40–43.  §-ához)

Mérés, leolvasás

14.  §

(1) A há ló za ti en ge dé lye sek a szer zõ dé sek tel je sí té sé -
nek el szá mo lá sa ér de ké ben a VET és e ren de let ke re tei kö -
zött az el lá tá si sza bály za tok ban meg ha tá ro zott mó don és
ha tár idõ re kö te le sek gon dos kod ni a villamosenergia-
 fogyasztás mé ré sé rõl.

(2) Amennyi ben a fel hasz ná ló meg vál toz tat ja fel hasz -
ná lá si he lyét, ér vé nyes vil la mos ener gia-vá sár lás ra vo nat -
ko zó szer zõ dé sét más en ge dé lyes sel tör té nõ szer zõ dés kö -
tés vagy a vil la mos ener gia-fo gyasz tás sal tör té nõ fel ha -
gyás ér de ké ben fel mond ja, a há ló za ti en ge dé lyes a fel -
hasz ná ló szán dé ká nak írás be li be je len té sét kö ve tõ öt mun -
ka na pon be lül kö te les a fel hasz ná ló és a ré szé re vil la mos
ener gi át ér té ke sí tõ en ge dé lyes kö zött vég el szá mo lás alap -
já ul szol gá ló mérõállást az üzletszabályzat vagy a hálózat
használati szerzõdés rendelkezései szerint rögzíteni.

(3) A vil la mos ener gia-el lá tá si sza bály za tok sze rint
meg ha tá ro zott mé ré si ada to kat a Ke res ke del mi Sza bály -
zat ban meg ha tá ro zott adat for má tum ban és idõ pon tig kell
meg kül de ni az át vi te li rend szer irá nyí tó ré szé re. Ezen túl -
me nõ en a há ló za ti en ge dé lyes a szám lá zás alap já ul szol gá -
ló ada to kat kö te les to váb bí ta ni az érin tett fel hasz ná ló val
jog vi szony ban álló ke res ke dõ és egye te mes szol gál ta tó ré -
szé re, a Ke res ke del mi Szabályzatban meghatározott
feltételek szerint, az ott meghatározott feldolgozásban.

(4) A rend szer szin tû, ezen be lül kü lö nö sen az el szá mo -
lás hoz szük sé ges együtt mû kö dés ér de ké ben va la mennyi
en ge dé lyes – az en ge dély kö te les ma gán ve ze ték üze mel te -

tõ je, a köz vet len ve ze ték és ter me lõi ve ze ték üze mel te tõ je
ki vé te lé vel – az át vi te li rend szer irá nyí tó ál tal össze han golt 
adat for gal mi-kom mu ni ká ci ós rend szert mû köd tet. A kom -
mu ni ká ci ós rend szer rel kap cso la tos alapkövetelményeket
a villamosenergia-ellátási szabályzatok tartalmazzák.

(5) Az át vi te li rend szer irá nyí tó és az el osz tók kö te le sek
az ál ta luk össze sí tett hi te les mé ré si, el szá mo lá si ada to kat,
va la mint a fo gyasz tás mé rõ be ren de zés hi te les sé gé re vo -
nat ko zó do ku men tu mo kat – ha jog sza bály el té rõ en nem
ren del ke zik – a há ló zat hasz ná la ti szer zõ dés bõl ere dõ igé -
nyek el évü lé sé ig meg õriz ni és az érin tett rend szer hasz ná ló 
ren del ke zé sé re bocsátani a Kereskedelmi Szabályzatban
meghatározott módon és adatformátumban.

(6) Az adat for ga lom biz to sí tá sá hoz szük sé ges mo dem -
rõl, a táv le hív ha tó fo gyasz tás mé rõ rõl, el szá mo lást szol -
gáló áram kor lá to zó és idõ prog ram kap cso ló ké szü lé kek -
rõl, azok fel sze re lé sé rõl és kar ban tar tá sá ról a há ló za ti
engedélyes saját költségén gondoskodik.

(7) A fo gyasz tás mé rõ be ren de zés el he lye zé sé re szol gá -
ló mé rõ he lyet az elosz tói sza bály zat ban meg ha tá ro zott mi -
ni má lis kö ve tel mé nyek és sza bá lyok be tar tá sá val kell ki -
ala kí ta ni. A mé rõ he lyet a felhasználó saját költségén
alakítja ki.

(8) A táv le hív ha tó fo gyasz tás mé rõ táv le ol va sá sát le he -
tõ vé tevõ adat át vi te li kap cso lat fel hasz ná lá si he lyen be lül
tör té nõ ki épí té sé nek költ sé ge és az adat át vi te li kap cso lat
fo lya ma tos biz to sí tá sá nak kö te le zett sé ge és azok költ sé -
gei, be le ért ve az elõfizetési díjat is, a felhasználót terhelik.

15.  §

(1) Az át vi te li há ló zat ra csat la ko zó fel hasz ná ló vil la -
mos ener gia-fel hasz ná lá sa a VET 40.  §-ának (1) be kez dés
c) pont ja sze rint az át vi te li rend szer irá nyí tó fel adat kö ré be
tar to zó, és tu laj do ná ban lévõ fo gyasz tás mé rõ berendezés
alapján számolható el.

(2) Az erõ mû vek és kis erõ mû vek ré szé re szol gál ta tott
vil la mos ener gia a VET 40.  §-ának (1) be kez dés a) pont ja
sze rint az át vi te li rend szer irá nyí tó fel adat kö ré be tar to zó, a
ter me lõi en ge dé lyes vagy a kis erõ mû tu laj do ná ban lévõ
fo gyasz tás mé rõ berendezés alapján számolható el.

16.  §

(1) Az el osz tók a kü lön bö zõ fel hasz ná lói cso por tok fel -
hasz ná lá si szo ká sa it figye lembe véve, a tel je sít mény mu ta -
tó és tá ro ló fo gyasz tás mé rõ ké szü lék kel nem ren del ke zõ
fel hasz ná lók vil la mos ener gia-fel hasz ná lás mé ré se és
szám lá zá sa ér de ké ben egy más sal együtt mû köd ve or szá -
go san egy sé ges, sta tisz ti kai elem zés sel ké szült fel hasz ná -
lói vil la mos tel je sít mény-igény gör bé ket (a továb biak ban:
pro fil-gör bék) ké szí te nek a VET 40.  § (1) be kez dés
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b) pontjában meghatározott rendelkezéseknek meg fele -
lõen.

(2) Az el osz tó – a (3) be kez dés sze rin ti el té rés sel – a fel -
hasz ná ló ké ré sé re a 14.  § (6)–(8) be kez dés sze rin ti költ -
ség vi se lé si ren del ke zé sek al kal ma zá sá val táv le hív ha tó fo -
gyasz tás mé rõ készüléket szerel fel.

(3) Nem kö te lez he tõ ter he lé si gör be re giszt rá lá sá ra al -
kal mas táv le hív ha tó fo gyasz tás mé rõ ké szü lék fel sze re lé -
sé re az el osz tó azon, a kis fe szült sé gû há ló zat ról el lá tott
fel hasz ná lók tekintetében, akik (amelyek)

a) pro fil-gör bén ala pu ló el szá mo lás alap ján vé te le zik a
vil la mos energiát,

b) köz vi lá gí tás vagy egyéb, a köz vi lá gí tá si el osz tó há -
ló zat ról el lá tott vagy az zal együtt ve zé relt vi lá gí tás (te le -
fon fül ke, köz le ke dé si jel zõ táb la, rek lám vi lá gí tás stb.)
céljára vételeznek.

17.  §

Az el osz tó a pro fil-gör bé ket kö te les a Hi va tal meg ke re -
sé sé re, de leg alább két éven te kü lön meg ke re sés nél kül is
fe lül vizs gál ni, a vizs gá lat le zá rá sát kö ve tõ 30 na pon be lül
a vizs gá lat ered mé nyé rõl a Hi va talt írás ban tá jé koz tat ni és
amennyi ben szük sé ges, a profil-görbék módosítását
kezdeményezni.

18.  §

(1) A pro fil-gör bén ala pu ló el szá mo lá sú fel hasz ná lót
(a továb biak ban: pro fil el szá mo lá sú fel hasz ná ló) a fel -
hasz ná lá si hely sze rin ti te rü le ten mû kö dé si en ge déllyel
ren del ke zõ el osz tó kö te les a pro fil-gör bék alap ján fel hasz -
ná lói ter he lé si pro fil ba be so rol ni. Az el osz tó a be so ro lást a
fel hasz ná ló fo gyasz tá si szo ká sa i nak figye lembe véte lével
ob jek tív mó don, az elosz tói sza bály zat ban és az üz let sza -
bály za tá ban fog lal tak sze rint kö te les vég re haj ta ni.

(2) A 16.  § (2) be kez dés b) pont ja sze rint vé te le zõ fel -
hasz ná lók pro fil ját a fény for rá sok nak az elõ té tek kel és
egyéb tar to zé kok kal együtt szá mí tott ha tá sos név le ges tel -
je sít mény fel vé te le, a köz vi lá gí tá si nap tár vagy a tény le ges
kap cso lá sok alap ján meg ha tá ro zott vi lá gí tá si idõ tar tam
sze rint kell meg ha tá roz ni.

19.  §

A pro fil el szá mo lá sú fel hasz ná ló ál tal fi ze tett rend szer -
hasz ná la ti dí jak tar tal maz zák a me net rend ki egyen sú lyo -
zá sá nak költ sé ge it is a rend szer hasz ná la ti dí jak meg ál la pí -
tá sá ról  szóló mi nisz te ri ren de let ben meg ha tá ro zot tak
 szerint.

20.  §

(1) Az adott idõ szak ra vo nat ko zó mért fo gyasz tás és az
ugyan ezen idõ szak ra elõ re meg be csült fo gyasz tás kü lönb -
sé gét (a továb biak ban: pro fil mennyi sé gi el té rés) a vil la -
mos ener gia-el lá tá si sza bály za tok ban meg ha tá ro zot tak
sze rint éven te kell a felhasználóval elszámolni.

(2) Amennyi ben az el osz tó val való pénz ügyi el szá mo lá -
sok te kin te té ben a pro fil el szá mo lá sú fel hasz ná ló ne vé ben
vil la mos ener gia-ke res ke dõ vagy egye te mes szol gál ta tó jár 
el, ak kor a pro fil mennyi sé gi el té rés dí ját a vil la mos ener -
gia-el lá tá si sza bály za tok ban meg ha tá ro zot tak sze rint a vil -
la mos ener gia-ke res ke dõ vel vagy egye te mes szol gál ta tó -
val kell el szá mol ni.

21.  §

(1) A fel hasz ná lói tí pus cso por tok ra ki dol go zott pro -
fil-gör bé ket az elosz tói sza bály zat tartalmazza.

(2) A mér leg kö rök el szá mo lá sá hoz szük sé ges el szá mo -
lá si mé ré si ada tok kép zé sé nek, to váb bí tá sá nak kér dé se it a
vil la mos ener gia-el lá tá si sza bály za tok fo gal maz zák meg
az el szá mo lás ban részt ve võk (el osz tók, ke res ke dõk/mér -
leg kör-fe le lõ sök, rend szer irá nyí tó) együtt mû kö dé si sza -
bá lya i ként.

(3) A pro fi lo zá si és fel hasz ná lói el szá mo lá si el já rás
rész le tes sza bá lya it, va la mint a mé rés ki ala kí tá sá nak kö ve -
tel mé nye it az elosz tói szabályzat tartalmazza.

(A VET 46.  §-ához)

Villamosenergia-kereskedelem

22.  §

(1) A vil la mos ener gia-ke res ke dõ a mû kö dé si en ge dé lye 
alap ján jo go sult a vil la mos ener gia ha tá ron ke resz tül tör té -
nõ be-, il let ve kiszállítására is.

(2) A vil la mos ener gia-ke res ke dõ a fel hasz ná lók há ló -
zat hasz ná la ti szer zõ dé se i nek bi zo má nyo si ke ze lé se so rán
az e ren de let 1. szá mú mel lék le té nek a bi zo má nyo si ke ze -
lés sel össze füg gõ ren del ke zé se it meg fele lõen al kal maz za.

(A VET 47. és 57.  §-ához)

Ügyfélszolgálat

23.  §

(1) A vil la mos ener gia-ke res ke dõ és az egye te mes szol -
gál ta tó az ál ta la el lá tott la kos sá gi fo gyasz tók ki szol gá lá sa
ér de ké ben ügy fél szol gá la ti irodát létesít, amely
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a) ál lan dó ügy fél szol gá la ti iro da,
b) ügy fél szol gá la ti fi ók iro da

(a továb biak ban együtt: ügy fél szol gá la ti iro da) le het.

(2) Az ál lan dó ügy fél szol gá la ti iro da a hét min den mun -
ka nap ján leg alább napi 6 órás, és – 5 mun ka na pos he tet
ala pul véve – leg alább heti 36 órás nyit va tar tás sal üze mel.
A hét leg alább egy mun ka nap ján leg alább 20 órá ig tart
nyit va. Az ál lan dó ügy fél szol gá la ti iro dán kö te le zõ az
elekt ro ni kus ügy fél hí vó rend szer al kal ma zá sa, bank kár -
tyás fi ze té si le he tõ ség biz to sí tá sa, va la mint kész pénz át uta -
lá si meg bí zás ren del ke zés re tar tá sa.

(3) Az ügy fél szol gá la ti fi ók iro da leg alább heti 8 órás
nyit va tar tás sal üze mel. A hét leg alább egy mun ka nap ján
leg alább 20 órá ig tart nyit va. Az ügy fél szol gá la ti fi ók iro da 
kö te les a la kos sá gi fo gyasz tók be ad vá nya it iga zol tan át -
ven ni, a hely ben ren del ke zés re álló in for má ci ók alap ján az 
üz let sza bály zat ban meg ha tá ro zott ügy tí pu sok ba tar to zó
ügye ket hely ben el in téz ni. Az ügy fél szol gá la ti fiókiroda
elektronikus ügyfélhívó rendszer alkalmazására nem
köteles.

(4) Ál lan dó ügy fél szol gá la ti iro dát kell fenn tar ta ni
a) Bu da pes ten,
b) a me gyei jogú vá ro sok ban.

(5) Bu da pes ten egy ügy fél szol gá la ti iro dá ra leg fel jebb
100 000 la kos sá gi fo gyasz tó juthat.

(6) A te le pü lé si ön kor mány za tok több cé lú kis tér sé gi
tár su lá sa i ról  szóló 2004. évi CVII. tör vény sze rin ti kis tér -
sé gek ben (a továb biak ban: kis tér ség) ügy fél szol gá la ti
 fiókirodát kell fenn tar ta ni, de a vil la mos-ener gia ke res ke -
dõ dönt het ál lan dó ügy fél szol gá la ti iro da fenn tar tá sá ról.

(7) Azon kis tér sé gek ben, ahol e ren de let hatályba -
lépésekor ügy fél szol gá la ti iro da nem mû kö dik, ügy fél -
szol gá la ti fi ókiro dát kell lé te sí te ni.

(8) Az ügy fél szol gá la ti fi ók iro da mû kö dé si te rü le tén
lévõ fel hasz ná lá si hellyel ren del ke zõ la kos sá gi fo gyasz tó
jo go sult az ál lan dó ügy fél szol gá la ti irodában történõ
ügyintézésre is.

(9) Nem kö te les a ke res ke dõ azok ban a me gyei jogú vá -
ro sok ban, il let ve kis tér sé gek ben ügy fél szol gá la ti iro dát
fenn tar ta ni, ahol nincs az ál ta la el lá tott la kos sá gi fo gyasz -
tók nak nyil ván tar tott felhasználási helye.

(10) Az ügy fél szol gá la to kon kö te le zõ en vég zen dõ te vé -
keny sé gek kö rét, a nyit va tar tá si idõ re és a te vé keny sé gek
vég zé sé re vo nat ko zó rész le tes mi nõ sé gi kö ve tel mé nye ket, 
a szol gál ta tás elv árt szín vo na lát a Hi va tal – az üz let sza -
bály za tok keretei között – határozatban állapítja meg.

(11) A vil la mos ener gia-ke res ke dõ és az egye te mes
szol gál ta tó a jog sza bá lyi elõ írásokkal, va la mint a Hi va tal
(9) be kez dés sze rin ti ha tá ro za tá val össz hang ban kér he ti,
hogy a Hi va tal az ál lan dó ügy fél szol gá la ti iro da mû kö dé si
kö ve tel mé nye i nek meg fe le lõ ügy fél szol gá la ti fi ók iro dát
mi nõ sít se ál lan dó ügy fél szol gá la ti iro dá nak. Amennyi ben
az en ge dé lyes az át mi nõ sí tett iro dát a jö võ ben is mét a fi ók -

iro dá ra vo nat ko zó sza bá lyok sze rint kí ván ja mû köd tet ni,
er rõl a Hi va talt leg ké sõbb a mû kö dés fel té te le i nek meg -
vál toz ta tá sát meg elõ zõ en 30 nap pal tá jé koz tat ja. A Hi va -
tal a tá jé koz ta tás alap ján az át mi nõ sí tett iro dát fi ók iro dá vá
minõsíti.

(12) Az ügy fél for gal mi ada to kat a villamosenergia-
 kereskedõ kö te les rögzíteni.

(13) Az el osz tó a vil la mos ener gia-ke res ke dõk re vo nat -
ko zó ren del ke zé sek sze rint kö te les ügy fél szol gá la ti irodát
létesíteni.

(14) Az el osz tó és a vil la mos ener gia-ke res ke dõ meg ál -
la po dá sa ese tén az el osz tó há ló za ti ügy fél szol gá lat a ke -
res ke del mi, il let ve egye te mes szol gál ta tói ügy fél szol gá -
lat tal egy közös helyiségben is mûködtethetõ.

(15) Kö zös he lyi ség ben mû köd te tett el osz tó há ló za ti és
ke res ke del mi, il let ve egye te mes szol gál ta tói ügy fél szol gá -
lat ese tén az ügy fe lek szá má ra az egyes jog vi szo nyok kal
össze füg gõ ön ál ló ügy in té zés lehetõségét biztosítani kell.

Lakossági fogyasztók villamosenergia-ellátásból történõ
ki- és visszakapcsolás rendje

24.  §

(1) A VET 47.  § (7) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott fel té -
te lek fenn ál lá sát vita ese tén a vil la mos ener gia-ke res ke dõ
köteles bizonyítani.

(2) Ki kap cso lás ra csak a vil la mos ener gia ér té ke sí té si
szer zõ dés sze rin ti szol gál ta tá sok szü ne tel te té sé rõl  szóló, a
ki kap cso lás ra vo nat ko zó ér te sí tés sel egy ide jû leg meg kül -
dött írás be li ér te sí tés ese tén ke rül het sor. A ki kap cso lást és 
az az zal járó szol gál ta tás-szü ne tel te tést tér ti ve vé nyes le -
vél ben kell a la kos sá gi fo gyasz tó val kö zöl ni.

(3) Ha az ér te sí tés a vil la mos ener gia-ke res ke dõ höz nem 
ke res te jel zés sel ér ke zik vissza, az ira tot – az el len ke zõ bi -
zo nyí tá sig – a pos tai kéz be sí tés má so dik meg kí sér lé sé nek
nap ját kö ve tõ ötö dik mun ka na pon kéz be sí tett nek kell te -
kin te ni.

(4) A vil la mos ener gia-ér té ke sí té si szer zõ dés sze rin ti
szol gál ta tá sok szü ne tel te té sé nek idõ tar ta ma leg fel jebb
30 nap. Amennyi ben a la kos sá gi fo gyasz tó szám la tar to zá -
sát ezen idõ szak alatt nem egyen lí ti ki, a vil la mos ener -
gia-ke res ke dõ a 30. na pon a szer zõ dést azon na li ha tállyal
fel mond ja. A szü ne tel te tés rõl  szóló ér te sí tés ben az azon -
na li ha tá lyú fel mon dás ra és an nak ha tár ide jé re a la kos sá gi
fo gyasz tó fi gyel mét fel kell hívni.

25.  §

(1) A la kos sá gi fo gyasz tó nak a vil la mos ener gia-ke res -
ke dõ ál tal kez de mé nye zett ki kap cso lá sá ra csak olyan idõ -
pont ban ke rül het sor, amely rõl az el osz tó a la kos sá gi fo -
gyasz tót elõ re ér te sí tet te. Az ér te sí tés ben az el osz tó há ló -
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za ti en ge dé lyes kö te les meg ha tá roz ni azt az 5 mun ka na -
pot, amely idõ sza kon be lül a ki kap cso lást vég re kí ván ja
haj ta ni. Az ér te sí tés nek – a vil la mos ener gia-ke res ke dõ ál -
tal szol gál ta tott ada tok alap ján – té te le sen tar tal maz nia
kell a la kos sá gi fo gyasz tó val szem ben fenn ál ló tel jes kö -
ve te lést jog cí men ként összeg sze rû en, azok ere de ti fi ze té si
ha tár ide jé vel együtt.

(2) Amennyi ben az el osz tó a ki kap cso lást a vil la mos -
ener gia-ke res ke dõ ér te sí té sé nek kéz hez vé te lé tõl szá mí tott 
30 na pon be lül nem tud ja vég re haj ta ni, kö te les er rõl a vil -
la mos ener gia-ke res ke dõt ér te sí te ni. A vil la mos ener -
gia-ke res ke dõ a ki kap cso lás meg hi ú su lá sá ról  szóló ér te sí -
tést köve tõen az el osz tó egy ide jû tá jé koz ta tá sa mel lett a
vil la mos ener gia-ér té ke sí té si szer zõ dést fel mond hat ja.

(3) A vil la mos ener gia-ér té ke sí té si szer zõ dés fel mon dá -
sát köve tõen az érin tett la kos sá gi fo gyasz tó ki kap cso lá sá ig 
a fo gyasz tó ál tal vé te le zett vil la mos ener gia te kin te té ben a
szer zõ dés nél kü li vé te le zés sza bá lyai sze rint kell el jár ni.

(4) A la kos sá gi fo gyasz tó – amennyi ben a vil la mos
ener gia szol gál ta tás ra igényt tart – tar to zá sá nak ren de zé sét 
a vil la mos ener gia-ke res ke dõ felé iga zol ni kö te les.

(5) Az el osz tó a vil la mos ener gia-ke res ke dõ nek a VET
64.  §-ának (9) be kez dé se sze rin ti kez de mé nye zé se alap ján
a la kos sá gi fo gyasz tót a vil la mos ener gia-el lá tás ba 24 órán
be lül vissza kap csol ja.

26.  §

A 24–25.  § ren del ke zé se it nem kell al kal maz ni, ha a la -
kos sá gi fo gyasz tó ma ga tar tá sa a vil la mos ener gia-rend szer
biz ton sá gos üze me lé sét veszélyezteti.

(A VET 53.  §-ához)

27.  §

A szer ve zett vil la mos ener gia-pi a con azon na li és ha tár -
idõs, szár ma zé kos, va la mint op ci ós ügy let, il let ve ezek
kom bi ná ci ó ja köthetõ.

(A VET 57.  §-ához)

A felhasználói beadványok engedélyes általi kezelésére
és a felhasználók, illetve a lakossági fogyasztók általi

benyújtására vonatkozó eljárási szabályok

28.  §

(1) Az en ge dé lyes a fel hasz ná lói be ad vá nyok ke ze lé se
so rán a fo gyasz tó vé de lem rõl  szóló tör vény ben meg ha tá ro -
zot ta kon túl me nõ en az aláb bi ren del ke zé sek szerint jár el.

(2) Az en ge dé lyes az ügy fél szol gá la ti iro dá ban írás ban
be nyúj tott be ad vá nyo kat iga zo lás el le né ben ve szi át. Az
érin tett en ge dé lyes a fel hasz ná ló va la mennyi be ad vá nyát
kö te les az el évü lé si ha tár idõ vé gé ig, vissza ke res he tõ en
meg õriz ni.

(3) A be ad vány be ér ke zé sé tõl szá mí tott 8 na pon be lül
az en ge dé lye sek kö te le sek egy más kö zött tisz táz ni, me lyi -
kük joga, il let ve kö te les sé ge az adott ügy ben el jár ni. En -
nek meg tör tén té rõl a fel hasz ná lót ha la dék ta la nul, írásban
tájékoztatni kell.

(4) Ha a be ad vány a vil la mos ener gia-ér té ke sí tés sel és a
há ló za ti szol gál ta tás sal egy aránt össze függ és en nek kö -
vet kez té ben több en ge dé lyest érint, az en ge dé lye sek kö te -
le sek egy más kö zött a be ad vány be ér ke zé sé tõl szá mí tott
15 na pon be lül az in téz ke dé si ha tás kö rök tisz tá zá sá hoz és
a meg fe le lõ in téz ke dés meg té te lé hez szük sé ges egyez te té -
se ket le foly tat ni.

(5) Az en ge dé lyes az ügy ren de zé sét a fel hasz ná ló val
tör té nõ köz vet len kap cso lat fel vé tel út ján kí sé re li meg. En -
nek so rán az üz let sza bály zat ban meg ha tá ro zott ha tár idõn
be lül ér dem ben vá laszt kell ad nia a fel hasz ná ló ré szé re a
(3) be kez dés ben fog lalt ha tár idõ figye lembe véte lével.

(6) Az en ge dé lyes az el szá mo lás sal, szám lá zás sal, díj fi -
ze tés sel vagy mé rés sel kap cso la tos ügy ben be ad vány nél -
kü li, te le fo non tör té nõ ügy in té zés ese tén is biz to sít ja az
ügy in té zés do ku men tál ha tó sá gát.

(7) Sza bály zat a vé den dõ fo gyasz tók ra ked ve zõbb sza -
bá lyo kat ál la pít hat meg.

(8) Az en ge dé lyes nek a fel hasz ná ló ál tal nem el fo gad -
ha tó mi nõ ség ben adott vá la sza, il let ve ér de mi vá lasz
 hiánya  miatt a fel hasz ná ló ál tal a la kos sá gi fo gyasz tó ese -
tén a Nem ze ti Fo gyasz tó vé del mi Ha tó ság, egyéb fel hasz -
ná ló ese tén a Hi va tal ré szé re be nyúj tott ké re lem nek
(a továb biak ban: pa nasz) a kö vet ke zõ ket kell tar tal maz nia:

a) a ké rel me zõ neve, el ér he tõ sé ge, az érin tett fel hasz -
ná lá si hely,

b) a ké re lem tár gyá nak rö vid le írá sa, a ren del ke zés re
álló do ku men tu mok kal alá tá maszt va, ide ért ve kü lö nö sen
az en ge dé lyes nek a fel hasz ná lói meg ke re sé sé re adott vá -
lasz le ve lét,

c) a kért in téz ke dés meg je lö lé se.

29.  §

Az en ge dé lyes üz let sza bály za tá ban kö te les a fel hasz ná -
lói be ad vá nyok ke ze lé sé re, va la mint a fel hasz ná lók pa na -
szai be nyúj tá sá ra vo nat ko zó rész le tes sza bá lyo kat fel tün -
tet ni. A fel hasz ná lói be ad vá nyok en ge dé lyes ál tal tör té nõ
ér de mi el bí rá lá sá nak ha tár ide je 30 nap nál hosszabb nem
lehet.
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(A VET 64–65.  §-ához)

Védendõ fogyasztókra vonatkozó részletes szabályok

30.  §

(1) A tör vény, il let ve je len kor mány ren de let al kal ma zá -
sá ban szo ci á li san rá szo ru ló fo gyasz tó nak azt a ter mé sze tes 
sze mélyt kell te kin te ni, aki, vagy aki nek háztartásában élõ
személy:

a) a szo ci á lis igaz ga tás ról és szo ci á lis el lá tá sok ról
 szóló 1993. évi III. tör vény (a továb biak ban: Szoctv.)
37/A.  § sze rin ti rend sze res szo ci á lis segélyben;

b) a Szoctv. 40–44.  § sze rin ti ápo lá si díj ban;
c) a Szoctv. 32/B–E.  § sze rin ti idõs ko rú ak já ra dé ká -

ban;
d) a gyer me kek vé del mé rõl és a gyám ügyi igaz ga tás ról

 szóló 1997. évi XXXI. tör vény (a továb biak ban: Gyvt.)
19.  § sze rin ti rend sze res gyer mek vé del mi ked vez mény -
ben; il let ve

e) a Gyvt. 25.  § sze rin ti ott hon te rem té si tá mo ga tás ban
ré sze sült, a tá mo ga tás meg ál la pí tá sá tól szá mí tott 3 éven
keresztül;

f) a Gyvt. 54.  § sze rin ti ne ve lõ szü lõ, hi va tá sos ne ve lõ -
szü lõ aki sa ját ház tar tá sá ban ne ve li a gon do zá sá ba el he -
lye zett át me ne ti vagy tar tós nevelésbe vett gyermeket.

(2) E cím al kal ma zá sá ban ház tar tás: az egy la kás ban
együtt élõ, ott be je len tett la kó hellyel vagy tar tóz ko dá si
hellyel ren del ke zõ kö ze li hoz zá tar to zók kö zös sé ge. E cím
al kal ma zá sá ban kö ze li hoz zá tar to zók: a Szoctv. 4.  §
(1) be kez dé sé nek d) pontjában meghatározott személyek.

(3) A szo ci á li san rá szo ru ló fo gyasz tó a vé dett ség gel
járó jo ga it csak egy fel hasz ná lá si he lyen gya ko rol hat ja.
Amennyi ben a szo ci á li san rá szo ru ló fo gyasz tó a vele egy
ház tar tás ban élõ kö ze li hoz zá tar to zó já ra te kin tet tel kéri
fel vé te lét a VET 65.  § (1) be kez dé se sze rin ti nyil ván tar tás -
ba, a kö ze li hoz zá tar to zó sem jo go sult egy má sik
felhasználási hely tekintetében nyilvántartásba vételét
kérni.

(4) A szo ci á li san rá szo ru ló fo gyasz tó az (1) be kez dés -
nek való meg fe le lé sét az el osz tó felé kö te les a tá mo ga tás
fo lyó sí tá sát iga zo ló ere de ti irat, il let ve az ott hon te rem té si
tá mo ga tás meg ál la pí tá sá ról  szóló jog erõs gyám hi va ta li ha -
tá ro zat ere de ti pél dá nyá nak be mu ta tá sá val iga zol ni. Az el -
osz tó az iga zo lás cél já ra be mu ta tott iratok másolatát a
jogosultság megszûnését követõ legalább 5 évig megõrzi.

(5) Az el osz tó kö te les a szo ci á li san rá szo ru ló fo gyasz tót 
a rá szo rult ság iga zo lá sát kö ve tõ 8 na pon be lül nyil ván tar -
tás ba ven ni, és a nyil ván tar tás ba vé tel rõl a fo gyasz tó val
jog vi szony ban álló vil la mos ener gia-ke res ke dõt a fo gyasz -
tó val egy ide jû leg ér te sí te ni.

(6) Amennyi ben a nyil ván tar tás ba vé tel alap já ul szol gá -
ló kö rül mény ha tá ro zott ide ig áll fenn, és an nak meg -
hosszab bí tá sát a fo gyasz tó nem iga zol ja, az iga zo ló irat -

ban meg ha tá ro zott vég ha tár idõ le jár tát kö ve tõ 8 na pon be -
lül az el osz tó az érin tett fogyasztót törli a nyilvántartásból.

31.  §

(1) A szo ci á li san rá szo ru ló fo gyasz tó a szám la ki bo csá -
tá sát köve tõen a ki kap cso lás ról  szóló ér te sí tést meg ala po -
zó utol só szám la fi ze té si ha tár ide jé nek le jár tá ig kér he ti
rész let fi ze té si ked vez mény, il let ve fi ze té si ha la dék al kal -
ma zá sát. Az en ge dé lyes a fo gyasz tó fi ze té si ked vez mény -
re vonatkozó kérelmét 15 napon belül érdemben köteles
megválaszolni.

(2) Rész let fi ze té si ked vez mény és fi ze té si ha la dék csak
olyan szo ci á li san rá szo ru ló fo gyasz tót il let meg, aki vál lal -
ja, hogy a rész let fi ze tés, fi ze té si ha la dék igény be vé te lé nek 
idõ tar ta ma alatt el fo gyasz tott vil la mos ener gia el len ér té -
két, a tar to zás rész össze ge it, il let ve a tar to zás ha lasz tott
össze gét ha tár idõ ben ki egyen lí ti. Rész let fi ze té si ked vez -
mény, il let ve fi ze té si haladék 12 naptári hónapon belül egy 
alkalommal illeti meg a fogyasztót.

(3) Amennyi ben a szo ci á li san rá szo ru ló fo gyasz tó a
rész let fi ze té si, il let ve fi ze té si ha la dék ra vo nat ko zó meg ál -
la po dás fel té te le it meg sze gi, a vil la mos ener gia-ke res ke dõ, 
il let ve az egye te mes szol gál ta tó jo go sult a rész let fi ze tés re, 
il let ve fi ze té si ha la dék ra vo nat ko zó meg ál la po dás azon na -
li ha tá lyú fel mon dá sá ra. A rész let fi ze tés, fi ze té si ha la dék
idõ tar ta ma alatt a ked vez ménnyel érin tett díj fi ze té si
kötelezettség vonatkozásában a fogyasztót kamatfizetési
kötelezettség nem terhelheti.

(4) A rész let fi ze tés idõ tar ta ma nem le het ke ve sebb mint
az igény lést meg elõ zõ 12 hó nap ban szám lá zott fo gyasz -
tás ból számított

a) egy havi át lag fo gyasz tás el len ér té két meg nem ha la -
dó tar to zás ese tén két hónap,

b) 3 havi át lag fo gyasz tás el len ér té két meg nem ha la dó
tar to zás ese tén öt hónap,

c) 3 havi át lag fo gyasz tást meg ha la dó tar to zás ese tén
hat hónap.

(5) A fi ze té si ha la dék idõ tar ta ma leg fel jebb 30 nap.

(6) A rész let fi ze tés, fi ze té si ha la dék te kin te té ben e ren -
del ke zé sek tõl csak a fo gyasz tó ja vá ra lehet eltérni.

(7) A rész let fi ze tés, il let ve a fi ze té si ked vez mény biz to -
sí tá sa mel lett a vil la mos ener gia-ke res ke dõ nek, il let ve az
egye te mes szol gál ta tó nak – az el osz tó val tör té nõ egyez te -
tés mel lett – fel kell aján la nia az elõ re fi ze tõ mérõ fel sze re -
lé sé nek le he tõ sé gét. Amennyi ben a fo gyasz tó rész let fi ze -
té si ked vez mény ben vagy fi ze té si ha la dék ban ré sze sült és
an nak fel té te le it nem tel je sí ti, az en ge dé lyes a to váb bi fo -
gyasz tást elõ re fi ze tõ mérõ fel sze re lé sé hez köt he ti. Az elõ -
re fi ze tõ mérõ fel sze re lé se so rán a leg ki sebb költ ség el vé -
nek figye lembe véte lével kell el jár ni. Az elõ re fi ze tõ mérõ
költségeinek viselésére a fogyasztásmérõ berendezésre
vonatkozó általános költségviselési szabályok irányadók.
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(8) Amennyi ben a szo ci á li san rá szo ru ló fo gyasz tó a
nyil ván tar tás ba vé telt köve tõen ke res ke dõt, il let ve egye te -
mes szol gál ta tót vált, a ko ráb bi vil la mos ener gia-ér té ke sí -
té si szer zõ dés meg szû né se kor a ko ráb bi ke res ke dõ, il let ve
egye te mes szol gál ta tó kö te les iga zo lást adni ar ról, hogy a
fo gyasz tó a meg elõ zõ 12 nap tá ri hó nap alatt ré sze sült-e fi -
ze té si ha la dék ban vagy rész let fi ze té si ked vez mény ben és
meg ál la po dá sa it tel je sí tet te-e.

32.  §

(1) Amennyi ben a szo ci á li san rá szo ru ló fo gyasz tó négy
havi szám la tar to zást hal mo zott fel (kés lel te tett ki kap cso -
lás) és a vil la mos ener gia-el lá tás ból tör té nõ ki kap cso lás to -
váb bi jog sza bá lyi fel té te lei is fenn áll nak, az el osz tó a ki -
kap cso lás ról  szóló ér te sí tés sel egy ide jû leg kö te les ér te sí -
te ni azt a szo ci á lis igaz ga tá si szer vet, amely nek iga zo lá sa
alap ján a fo gyasz tó a szo ci á li san rá szo ru lók nyil ván tar tás -
ba fel vé tel re ke rült. A szo ci á lis igaz ga tá si szerv kö te les a
szo ci á li san rá szo ru ló fo gyasz tót tá jé koz tat ni az igény be
ve he tõ el lá tá sok ról és szol gál ta tá sok ról, azok jo go sult sá gi
fel té te le i rõl, va la mint meg ten ni azo kat az in téz ke dé se ket,
ame lyek az érin tett fogyasztó, illetve vele együtt villamos
energia ellátásban részesülõ családtagjai életének,
egészségének védelme érdekében szükségesek.

(2) Elõ re fi ze tõ mé rõt kell biz to sí ta ni min den olyan szo -
ci á li san rá szo ru ló fo gyasz tó szá má ra, aki ezt – a 31.  §
(7) be kez dé se sze rin ti aján lat vagy a ki kap cso lás ról  szóló
ér te sí tés ben fog lalt, a VET 47.  §-a (7) be kez dé sé nek
c) pont ja sze rin ti tá jé koz ta tás alap ján – igény li. Az elõ re fi -
ze tõ mérõ fel sze re lé se so rán a leg ki sebb költ ség el vé nek
figye lembe véte lével kell el jár ni. Az elõ re fi ze tõ mérõ költ -
sé ge i nek vi se lé sé re a fo gyasz tás mé rõ berendezésre
vonatkozó általános költségviselési szabályok irányadók.

(3) A vil la mos ener gia-ke res ke dõ, il let ve az egye te mes
szol gál ta tó – az el osz tó val együtt mû köd ve – gon dos ko dik
az elõ re fi ze tõ mé rõk mû köd te té sé nek (fel töl té sé nek) az
ügy fél szol gá la ta in és elekt ro ni kus úton történõ
biztosításáról.

(4) Az el osz tó kö te les az elõ re fi ze tõ mérõ fel sze re lé sé -
vel egy ide jû leg a szo ci á li san rá szo ru ló fo gyasz tót írás ban
tá jé koz tat ni az elõ re fi ze tõ mérõ hasz ná la tá val kap cso la tos 
tud ni va lók ról, il let ve az erre vonatkozó szerzõdési
feltételekrõl.

(5) A fel sze relt elõ re fi ze tõ mérõ fel töl té se a szo ci á li san
rá szo ru ló fo gyasz tó fel ada ta. A fel töl tést a fel hasz ná lá si
hely meg je lö lé se mel lett a szo ci á li san rá szo ru ló fo gyasz tó
ja vá ra más is tel je sít he ti. A fel töl tés el ma ra dá sá nak vagy a
fel töl tött összeg el fo gyá sá nak kö vet kez té ben fel lé põ szol -
gál ta tá si szünet nem minõsül az engedélyes általi
kikapcsolásnak.

(6) Amennyi ben a rész let fi ze té si vagy ha lasz tott fi ze té si 
meg ál la po dás ban fog lal ta kat a szo ci á li san rá szo ru ló fo -

gyasz tó nem tart ja be, és nem igény li a vil la mos ener -
gia-ke res ke dõ, il let ve az egye te mes szol gál ta tó kez de mé -
nye zé sé re az el osz tó ál tal fel aján lott elõ re fi ze tõ mérõ fel -
sze re lé sét sem, to váb bá leg alább négy havi szám la tar to -
zást fel hal mo zott, ak kor a szo ci á li san rá szo ru ló fo gyasz tó
vil la mos ener gia-el lá tá sát az en ge dé lyes meg szün tet he ti, a
vil la mos ener gia-ér té ke sí tés re vo nat ko zó szer zõ dést fel -
mond hat ja.

33.  §

(1) A fo gya té kos sze mély jo go sult sá gát a VET. 3.  §
19. pont ja sze rin ti tá mo ga tá sok fo lyó sí tá sát iga zo ló ere de -
ti irat be mu ta tá sá val iga zol ja. Az irat má so la tát az en ge dé -
lyes a jo go sult ság meg szû né sét követõ 5 évig köteles
megõrizni.

(2) A fo gya té kos ság jel le gét a ke ze lõ or vos ál la pít ja meg 
az Or szá gos Re ha bi li tá ci ós és Szo ci á lis Szak ér tõi In té zet
szak vé le mé nyé vel össz hang ban, és az e ren de let 23. szá mú 
mel lék le te sze rin ti for ma nyom tat vány ki töl té sé vel iga zol ja 
ab ból a cél ból, hogy az érin tett en ge dé lyes azo no sí ta ni
tud ja a jog sza bá lyok és az üz let sza bály za ta sze rin ti kü lön -
le ges el já rás jel le gét, tar tal mát. A fo gya té kos ság jel le gét
az aláb bi cso por tok egyi ké be (vagy egy ide jû leg több cso -
port ba) so ro lás ré vén kell meg ál la pí ta ni:

a) olyan jel le gû fo gya té kos ság, amely a fo gyasz tót al -
kal mat lan ná te szi a mérõ le ol va sás ra, mé rõ ál lás köz lés re, a 
szám la ol va sás ra; a szám la fel hasz ná lá si he lyen kí vü li,
kész pén zes fizetéstõl eltérõ kiegyenlítésére,

b) olyan jel le gû fo gya té kos ság, amely a fo gyasz tó
egész sé gét, éle tét ve szé lyez te ti a fo gyasz tó szer zõ dés-sze -
gé se alap ján kez de mé nye zett kikapcsolása esetén,

c) olyan jel le gû fo gya té kos ság, il let ve olyan gyógy ke -
ze lé si mód, amely, il let ve amely nek meg sza ka dá sa a fo -
gyasz tó éle tét ve szé lyez te ti a vil la mos ener gia-szol gál ta tás 
ter ve zett vagy üzem za var jellegû szünetelése esetén.

34.  §

(1) A 33.  § (2) be kez dés a) pont ja sze rin ti kör be tar to zó
fo gya ték kal élõ fo gyasz tót nem kell sze mé lyes kö rül mé -
nye i nek meg fe le lõ, kü lön le ges bá nás mód ban ré sze sí te ni,
amennyi ben ház tar tá sá ban van olyan sze mély, aki nem
fogyatékkal élõnek minõsül.

(2) A fo gya ték kal élõ fo gyasz tó a vé dett ség gel járó jo -
ga it csak egy fel hasz ná lá si he lyen gya ko rol hat ja.

(3) Amennyi ben a 33.  § (2) be kez dés b)–c) pont ja sze -
rin ti kör be tar to zó fo gya ték kal élõ fo gyasz tó az erre vo nat -
ko zó jo go sult sá gát nem sa ját maga, ha nem a vele egy ház -
tar tás ban élõ, fo gya ték kal élõ nek nem mi nõ sü lõ sze mély
ér vé nye sí ti, a jo go sult sze mély is csak ezen a fel hasz ná lá si
he lyen sze re pel het a nyil ván tar tás ban vé dett sé gi jog alap -
ként.
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(4) A 33.  § (2) be kez dés a) pont ja sze rin ti kör be tar to zó
fo gya ték kal élõ fo gyasz tót meg il le tõ kü lön le ges bá nás -
mód le het:

a) havi (idõ kö zi) mé rõ le ol va sás a fel hasz ná lá si helyen,
b) rend kí vü li, in gye nes mé rõ fe lül vizs gá lat 12 nap tá ri

hó nap ban egyszer,
c) kész pénz ben tör té nõ szám la ki egyen lí tés a fel hasz -

ná lá si helyen,
d) az ál ta lá nos tól el té rõ, de a mû sza ki-biz ton sá gi elõ -

írásoknak meg fe le lõ mé rõ hely-ki ala kí tás,
e) a szám la ér tel me zé sé hez az en ge dé lyes üz let sza -

bály za ta sze rint nyúj tott egye di se gít ség (hely szí ni szám la
ma gya rá zat, szám la for dít ta tás stb.),

f) az en ge dé lyes üz let sza bály za tá ban meg ha tá ro zott, a
fo gya ték kal élõk vil la mos ener gia-el lá tás ban való rész vé -
te lét meg könnyí tõ egyéb szolgáltatás.

(5) A 33.  § (2) be kez dés a) pont ja sze rin ti kör be tar to zó
fo gya ték kal élõ fo gyasz tó a nyil ván tar tás ba tör té nõ fel vé -
tel irán ti igény be je len té se kor nyi lat ko zik ar ról, hogy a
(3) be kez dés ben meg ha tá ro zott, il let ve az en ge dé lyes ál tal
nyúj tott egyéb szol gál ta tá sok kö zül me lyek re tart igényt.
Az igé nyelt szol gál ta tást a fo gyasz tó ré szé re a nyil ván tar -
tás ba vételt követõ legkésõbb 30. naptól kell biztosítani.

35.  §

(1) A 33.  § (2) be kez dés b)–c) pont ja sze rin ti kör be tar -
to zó fo gya ték kal élõ fo gyasz tó ra vo nat ko zó an az e ren de -
let 23. számú mel lék le te sze rint ki ál lí tott iga zo lás tar tal -
maz za azon ér te sí ten dõ sze mély el ér he tõ sé gét, akit a vil la -
mos ener gia-el lá tás szü ne tel te té sé nek vagy szü ne te lé sé nek 
ese tén ér te sí te ni kell. A szol gál ta tás szü ne te lé se vagy a ter -
ve zett szü ne tel te tés ese tén az ér te sí tés idõ pont já ra a la kos -
sá gi fo gyasz tók ra vo nat ko zó ter ve zett szü ne tel te tés  miatti
ki ér te sí té si sza bá lyok az irányadók.

(2) A ter ve zett üzem szü net ide jé re a 33.  § (2) be kez dés
b)–c) pont ja sze rin ti kör be tar to zó fo gya ték kal élõ fo -
gyasz tó, vagy az ér te sí ten dõ sze mély ké ré sé re leg ké sõbb a
ter ve zett üzem szü net kez de tét meg elõ zõ nap tól a fo gyasz -
tó gyógy ke ze lé sé hez, élet funk ci ói fenn tar tá sá hoz szük sé -
ges gép, be ren de zés ener gia el lá tá sá hoz szük sé ges tel je sít -
mé nyû szük ség áram for rást kö te les biz to sí ta ni az elosztó.

(3) Vá rat lan üzem za var kö vet kez mé nye i nek meg elõ zé -
se cél já ból, a nyil ván tar tás ba vé telt kö ve tõ leg ké sõbb
30. nap tól az el osz tó kö te les a 33.  § (2) be kez dés b)–c)
pont ja sze rin ti kör be tar to zó fo gya ték kal élõ fo gyasz tó val
vagy az ál ta la meg adott ér te sí ten dõ sze méllyel, il let ve
szük ség ese tén az egész ség ügyi el lá tást biz to sí tó szer ve -
zet tel egyez te tett fel té te lek nek meg fe le lõ, a fo gyasz tó
gyógy ke ze lé sé hez, élet funk ci ói fenn tar tá sá hoz szük sé ges
gép, be ren de zés ener gia el lá tá sá hoz szük sé ges tel je sít mé -
nyû szü net men tes áram for rást idõ ben ki he lyez ni az igény -
lés ben meg adott fel hasz ná lá si helyen.

(4) Az el osz tó nem fe lel a szük ség áram for rás, il let ve
szü net men tes áram for rás ál ta la fel nem is mer he tõ, rej tett
hi bá já ból adó dó kö vet kez mé nye kért, nem kö te les to váb bá
a szük ség áram for rás, szü net men tes áram for rás üze mel te -
té sé re, kar ban tar tá sá ra és ja ví tá sá ra.

(5) Az el osz tó a szük ség áram for rás, il let ve szü net men -
tes áram for rás ki he lye zé se kor kö te les át adás-át vé te li jegy -
zõ köny vet fel ven ni és alá írat ni a fo gya ték kal élõ fo gyasz -
tó val vagy kép vi se lõ jé vel. A jegy zõ könyv nek az el osz tó
üz let sza bály za tá ban meg ha tá ro zott ke re tek kö zött – a leg -
ki sebb költ ség el vé vel össz hang ban – ren del kez nie kell a
ki he lye zés re, üze mel te tés re, karbantartásra és javításra
vonatkozó részletes megállapodásról.

36.  §

(1) A 33.  § (2) be kez dés a) pont ja sze rin ti kör be tar to zó
fo gya ték kal élõ fo gyasz tó nyi lat ko za tát éven te leg fel jebb
két al ka lom mal mó do sít hat ja. Ha a fo gyasz tó ko ráb bi nyi -
lat ko za tát mó do sít ja, az igény be ven ni kí vánt szol gál ta tást
a mó do sí tá si igény be ér ke zé sét kö ve tõ leg ké sõbb 30. nap -
tól biz to sí ta ni kell a fo gyasz tó szá má ra. A mó do sí tást a
nyil ván tar tás ban fel kell tün tet ni. A fo gyasz tó olyan mó -
do sí tá si igé nyét, me lyet a benyújtott iratok nem
támasztanak alá, az engedélyes nem köteles teljesíteni.

(2) Az en ge dé lyes ál tal nyúj tott kü lön le ges bá nás mó -
dért el len ér ték ki kö té se semmis.

(3) A fo gyasz tó kö te les a fo gya ték kal élõk re vo nat ko zó
kü lön le ges bá nás mód ra jo go sult sá got adó kö rül mény
meg szû né sét 15 na pon be lül írás ban bejelenteni az
elosztónál.

37.  §

A vé den dõ fo gyasz tók – je len ren de let sze rint – meg va -
ló sult vé del me, a ré szük re biz to sí tott kü lön le ges bá nás -
mód kap csán fel me rült – más hon nan meg nem té rü lõ – in -
do kolt, ará nyos, iga zol ha tó költ sé ge ket a ha tó sá gi ár sza bá -
lyo zás kö ré be tar to zó te vé keny sé gek ese té ben a Hivatal az
árszabályozás során figye lembe veszi.

(A VET 66.  §-ához )

A villamos energia továbbadása

38.  §

(1) A fel hasz ná ló a sa ját vagy az ál ta la üze mel te tett ma -
gán ve ze té ken ke resz tül, a fel hasz ná lá si he lyen be lül, az ál -
ta la vá sá rolt vil la mos ener gi át har ma dik sze mély nek to -
vább ad hat ja.
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(2) A fel hasz ná ló kö te les a to vább adás ról az õt el lá tó
vil la mos ener gia-ke res ke dõt leg ké sõbb a to vább adás meg -
kez dé sét meg elõ zõ en 15 nap pal írás ban tá jé koz tat ni. A tá -
jé koz ta tás el mu lasz tá sa ese tén a vil la mos ener gia-ke res ke -
dõ nem kö te les a VET 66.  § (11) be kez dé sé ben elõ írt sza -
bá lyo kat a fel hasz ná ló ki kap cso lá sa so rán be tar ta ni.

(3) Ha a fel hasz ná ló és az ál ta la vég zett vil la mos ener -
gia-to vább adás sal vé te le zõ vé te le zé si szo ká sai lé nye ge sen 
el tér nek, vagy a to vább adás nem a vé te le zés fe szült ség -
szint jén tör té nik, és ez több let költ sé get okoz, a to vább adó
a fel hasz ná ló val szem ben az eb bõl adó dó több let költ sé ge it 
– a 13.  § (1) be kez dés sze rin ti szer zõ dés ben rög zí tett meg -
ál la po dá suk szerint – a 12.  § (6) bekezdés szabályai szerint 
elszámolhatja.

(4) A fel hasz ná ló az (1) és (2) be kez dés ben fog lal ta kat
iga zo ló ira tai te kin te té ben a VET 168.  § (3) be kez dé sé ben
fog lalt ren del ke zé se ket meg fele lõen al kal maz ni kell. Az
el já rás aka dá lyo zá sa ese tén a Hi va tal az el já rás alá vont
ügy fél lel szem ben a VET 96.  § (1) be kez dé se sze rin ti jog -
kö vet kez mé nye ket alkalmazhatja.

(5) A fel hasz ná ló a vé te le zett vil la mos ener gi át a fel -
hasz ná lá si he lyen kí vü li más vé te le zõ ré szé re nem adhatja
tovább.

39.  §

A Hi va tal a ma gán ve ze ték üze mel te tõ jé vel szem ben a
jog sza bály ban fog lalt kö te le zett sé gé nek meg sér té se ese -
tén – kü lö nö sen a VET 66.  § (4) be kez dés ben fog lal tak
meg sze gé se ese tén – a VET 96.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt
jog kö vet kez mé nye ket al kal maz hat ja, il le tõ leg a te vé keny -
ség vég zõ jét azonnali hatállyal eltilthatja a tevékenység
folytatásától.

(A VET 66., 85. és 86.  §-ához)

Közcélúvá nyilvánítás

40.  §

(1) A Hi va tal va la mennyi nagy fe szült sé gû ve ze ték köz -
cé lú sá gát vizsgálja.

(2) A ve ze té kek át vi te li vagy el osz tó ve ze ték ké, il let ve
köz cé lú vá mi nõ sí té se, va la mint át mi nõ sí té se irán ti el já rás
a há ló za ti en ge dé lyes ké re le mé re, va la mint vil la mos ener -
gia-rend szer üzem biz ton sá ga biztosítása érdekében
hivatalból indulhat.

(3) Az en ge dély kö te les ma gán ve ze ték, va la mint a VET
74.  §-ának (3) be kez dé se sze rin ti ter me lõi ve ze ték át vi te li
vagy el osz tó ve ze ték ké, il let ve köz cé lú vá mi nõ sí té se, va -
la mint át mi nõ sí té se irán ti el já rás a ve ze ték tu laj do nos, il -
let ve üze mel te tõ ké rel mé re, va la mint a VET 85.  §-ának

(4) be kez dé sé ben, 86.  §-ának (5) be kez dé sé ben és
66.  §-ának (9) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ese tek ben hi -
va tal ból indulhat.

41.  §

(1) Az át vi te li rend szer irá nyí tó és az el osz tók a kö zép-
és kis fe szült sé gû ve ze té kek köz cé lú vá, ezen be lül el osz tó
ve ze ték ké tör té nõ mi nõ sí té sé re és át mi nõ sí té sé re vo nat ko -
zó ké re lem mel kap cso la tos vé le mé nyük rõl a Hi va talt – an -
nak kez de mé nye zé sé re – a beérkezéstõl számított 30
napon belül tájékoztatják.

(2) Az át vi te li rend szer irá nyí tó ja vas la tot tesz a köz cé lú
há ló zat tal kap cso la to san a Hi va tal ré szé re a nagy fe szült sé -
gû ve ze té kek köz cé lú vá, ezen be lül át vi te li vagy el osz tó
ve ze ték ké tör té nõ mi nõ sí té se és át mi nõ sí té se vo nat ko zá -
sá ban.

42.  §

A Hi va tal ál tal a VET 37. §-ának (1) be kez dé se sze rin ti
ha tás kör ben foly ta tott el já rás so rán az át vi te li rend szer irá -
nyí tó kö te le zett sé ge a köz cé lú há ló zat tal kap cso la to san a
vé le mény nyil vá ní tás a Hi va tal ré szé re a rend szer össze kö -
tõ ve ze ték re vo nat ko zó men te sí té si ké re lem el bí rá lás elõ -
se gí té se cél já ból.

43.  §

(1) A há ló za ti en ge dé lyes, il let ve a köz vet len ve ze ték, a
ter me lõi ve ze ték vagy az en ge dély kö te les ma gán ve ze ték
üze mel te tõ je a mi nõ sí té si, il le tõ leg át mi nõ sí té si ké re lem -
hez köteles mellékelten benyújtani

a) a ve ze ték, há ló za ti be ren de zés üze mi, il let ve elosz -
tói sza bály zat ban meg ha tá ro zot tak sze rin ti megnevezését,

b) a ve ze ték, há ló za ti be ren de zés név le ges fe szült sé gé -
nek meg je lö lé sét,

c) a vil la mos ener gia-rend szer ben be töl tött sze re pé nek
is mer te té sét,

d) a csat la ko zó fel hasz ná lók és vé te le zõk szá má nak és
fel hasz ná lá suk mér té ké nek is mer te té sét,

e) nagy fe szült sé gû ve ze ték ese tén az át vi te li rend szer -
irá nyí tó javaslatát.

(2) A köz vet len ve ze ték, a ter me lõi ve ze ték vagy a ma -
gán ve ze ték üze mel te tõ je az ál ta la üze mel te tett ve ze ték
köz cé lú vá, ezen be lül át vi te li vagy elosz tói ve ze ték ké való 
át mi nõ sí té sé re vo nat ko zó ké rel mé hez kö te les az (1) be -
kez dés ben meg ha tá ro zott ada to kon túl me nõ en mel lé kel ni

a) a ve ze ték mû sza ki ál la po tá nak le írá sát,
b) az érin tett te rü let re mû kö dé si en ge déllyel rendel -

kezõ há ló za ti en ge dé lyes nyi lat ko za tát a köz cé lú há ló zat
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ki épí té sé nek be csült költ sé ge i rõl és idõ igé nyé rõl a ve ze té -
ken ke resz tül el lá tott, vagy el lát ni kí vánt vé te le zõk, illetve
felhasználók ellátása céljából,

c) az érin tett te rü let re mû kö dé si en ge déllyel ren del ke -
zõ há ló za ti en ge dé lyes nyi lat ko za tát a ve ze ték köz cé lú vá
mi nõ sí té se ese tén a há ló za ti en ge dé lyes ál tal a jog sza bá -
lyok nak meg fele lõen tör té nõ üze mel te tés nek az elõ re lát -
ha tó költ sé ge i rõl és a ve ze ték nek a há ló za ti en ge dé lyes ál -
tal szükségesnek tartott fejlesztésérõl, annak becsült
költségeirõl,

d) a köz vet len ve ze té ken, a ter me lõi ve ze té ken vagy
ma gán ve ze té ken ke resz tül el lá tott vil la mos ener gia-vé te le -
zõ nyi lat ko za tát ar ról, hogy a ve ze ték köz cé lú vá nyil vá ní -
tá sát köve tõen vil la mos ener gia vá sár lá sá ra vo nat ko zó ér -
vé nyes szerzõdéssel vagy elõszerzõdéssel rendelkezik,

e) a köz vet len ve ze ték, a ter me lõi ve ze ték vagy a ma -
gán ve ze ték üze mel te tõ jé nek, il let ve – ha az üze mel te tõ és
a ve ze ték tu laj do no sá nak sze mé lye nem azo nos – a ve ze -
ték tu laj do no sá nak az érin tett te rü let re mû kö dé si en ge -
déllyel ren del ke zõ há ló za ti en ge dé lyes sel kö tött szer zõ dé -
sét vagy elõ szer zõ dé sét, amely ben a fe lek a köz cé lú vá
nyil vá ní tás idõ pont já tól kez dõ dõ ha tállyal ren de zik a ké re -
lem re köz cé lú vá mi nõ sí tett vezeték tulajdonjogi,
vezetékjogi helyzetét, illetve üzemeltetésének szabályait.

(3) Hi va tal ból in dult el já rás ese tén a Hi va tal az (1) be -
kez dés ben, va la mint a (2) be kez dés ben fog lal tak ról be -
szer zi a köz vet len ve ze ték, a ter me lõi ve ze ték vagy a ma -
gán ve ze ték üze mel te tõ je, il let ve az érin tett te rü let re mû kö -
dé si en ge déllyel ren del ke zõ há ló za ti en ge dé lyes nyi lat ko -
za tát.

(4) Az érin tett te rü let re mû kö dé si en ge déllyel ren del ke -
zõ há ló za ti en ge dé lyes kö te les a köz vet len ve ze ték a ter -
me lõi ve ze ték és a ma gán ve ze ték üze mel te tõ jé vel a köz cé -
lú vá mi nõ sí té si el já rás so rán együtt mû köd ni, kö te le sek to -
váb bá a Hi va tal (3) be kez dés sze rin ti el já rá sá ban szük sé -
ges nyi lat ko za to kat a Hi va tal ál tal ki tû zött ha tár idõ re ren -
del ke zés re bo csá ta ni. Az el já rás aka dá lyo zá sa ese tén a Hi -
va tal a vét kes fél lel szem ben a VET 96.  §-a (1) be kez dé sé -
nek a)–c) pont ja sze rin ti jog kö vet kez mé nye ket al kal maz -
hat ja.

(5) A Hi va tal a köz vet len ve ze ték, a ter me lõi ve ze ték, il -
let ve a ma gán ve ze ték köz cé lú vá mi nõ sí té se tár gyá ban hi -
va tal ból in dí tott el já rá sa so rán be szer zi az érin tett te rü let re 
mû kö dé si en ge déllyel ren del ke zõ há ló za ti en ge dé lyes, va -
la mint – ha az el já rás ban ügy fél ként más mó don nem vesz
részt – a köz vet len, il let ve a ma gán ve ze ték tu laj do no sa, il -
le tõ leg üze mel te tõ je nyi lat ko za tát a köz cé lú vá mi nõ sí tés -
rõl.

(6) A Hi va tal meg kí sér li a (2) be kez dés e) pont já ban
fog lalt szer zõ dés meg kö té se ér de ké ben a há ló za ti en ge dé -
lyes és a köz vet len ve ze ték, a ter me lõi ve ze ték vagy a ma -
gán ve ze ték üze mel te tõ je kö zöt ti egyez ség lét re ho zá sát.
En nek ered mény te len sé ge ese tén a Hi va tal a (3) és (5) be -
kez dé sé ben meg ha tá ro zott sza bá lyok meg fe le lõ al kal ma -
zá sá val jár el, és ha tá ro zat ban ren del ke zik a köz cé lú vá

nyil vá ní tott ve ze ték re jutó ará nyos elosz tói díj ról, va la -
mint az üze mel te tés költ sé ge i nek a hálózati engedélyes és
a vezeték tulajdonosa, illetve üzemeltetõje közötti
elszámolásáról.

44.  §

(1) A Hi va tal a ve ze té kek át vi te li vagy el osz tó ve ze ték -
ké, il let ve köz cé lú vá mi nõ sí té sé rõl, va la mint át mi nõ sí té -
sé rõl a vil la mos ener gia-rend szer együtt mû kö dé se, az el lá -
tás biz ton ság, a ha té kony és fo lya ma tos vil la mos ener -
gia-el lá tás, az adott ve ze ték hez csat la ko zó fel hasz ná lók,
vagy vé te le zõk szá ma és azok fo gyasz tá sá nak mér té ke, a
vil la mos ener gia-rend szer há ló zat fej lesz té si ter ve, va la -
mint az adott eset ben je len tõs egyéb kö rül mé nyek mér le -
ge lé sé vel dönt.

(2) A Hi va tal nem ta gad hat ja meg a ve ze té kek köz cé lú -
vá mi nõ sí té sét, il let ve az át mi nõ sí té sét, ha azok sze re pel -
nek a Hi va tal ál tal jó vá ha gyott vil la mos ener gia-rend szer
hálózatfejlesztési tervében.

(3) A Hi va tal a nagy fe szült sé gû köz vet len ve ze ték, a
ter me lõi ve ze ték, il let ve a ma gán ve ze ték köz cé lú vá mi nõ -
sí té sé vel egy ide jû leg hi va tal ból mó do sít ja az érin tett te rü -
let re mû kö dé si en ge déllyel ren del ke zõ há ló za ti en ge dé -
lyes mû kö dé si en ge dé lyét. A Hi va tal egy ide jû leg az en ge -
dély kö te les magánvezeték üzemeltetõjének mûködési
engedélyét visszavonja.

(4) A köz vet len ve ze ték, a ter me lõi ve ze ték, il let ve az
en ge dély kö te les ma gán ve ze ték köz cé lú vá mi nõ sí té se ese -
tén a há ló za ti en ge dé lyes a köz vet len ve ze té ken, a ter me lõi 
ve ze té ken ke resz tül el lá tott vil la mos ener gia-vé te le zõ vel,
il let ve az en ge dély kö te les ma gán ve ze té ken ke resz tül el lá -
tott fel hasz ná ló val, an nak kez de mé nye zé se ese tén kö te les
há ló za ti csat la ko zá si és há ló zat hasz ná la ti szer zõ dést köt -
ni. Amennyi ben a meg lé võ há ló za ti csat la ko zás a mû sza ki
fel té te lek ben és a ren del ke zés re álló tel je sít mény mér té ké -
ben nem igé nyel mó do sí tást, a köz vet len ve ze té ken, a ter -
me lõi ve ze té ken ke resz tül el lá tott vil la mos ener gia-vé te le -
zõt, il let ve az en ge dély kö te les ma gán ve ze té ken ke resz tül
el lá tott fel hasz ná lót kü lön díj fi ze té si és költ ség té rí té si kö -
te le zett ség nél kül meg il le tik a köz vet len ve ze té ken, a ter -
me lõi ve ze té ken ke resz tül el lá tott vil la mos ener gia-vé te le -
zõ ként, il let ve az en ge dély kö te les ma gán ve ze té ken ke -
resz tül el lá tott fel hasz ná ló ként meg szer zett csat la ko zá si
jo gok.

(5) A köz vet len, a ter me lõi ve ze ték, il le tõ leg en ge dély -
kö te les ma gán ve ze ték köz cé lú vá mi nõ sí té sé nek meg ta ga -
dá sa ese tén a Hi va tal meg fe le lõ ha tár idõ meg ál la pí tá sa
mel lett kö te lez he ti az érin tett te rü let re mû kö dé si en ge -
déllyel ren del ke zõ el osz tót köz cé lú há ló zat ki épí té sé re a
köz vet len ve ze té ken, a ter me lõi ve ze té ken, vagy az en ge -
dély kö te les ma gán ve ze té ken ke resz tül el lá tott vé te le zõk,
il le tõ leg fel hasz ná lók vil la mos ener gia el lá tá sa céljából.

2007/141. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 9999



(6) A Hi va tal ha tá ro za ta alap ján ki épí ten dõ köz cé lú há -
ló zat lé te sí té se és a há ló zat ra tör té nõ csat la ko zás fel hasz -
ná lói igény be je len tés alap ján, a vo nat ko zó jog sza bá lyok -
ban meg ha tá ro zott fel té te lek sze rint tör té nik.

(7) A köz vet len ve ze ték, a ter me lõi ve ze ték és az en ge -
dély kö te les ma gán ve ze ték üze mel te tõ je kö te les a köz cé lú
há ló zat ra kap cso lá sig a köz vet len ve ze ték hez, a ter me lõi
ve ze ték hez, il let ve az en ge dély kö te les ma gán ve ze ték hez
való hoz zá fé rést vál to zat lan fel té te lek kel biz to sí ta ni. A
köz vet len ve ze ték, a ter me lõi ve ze ték és en ge dély kö te les
ma gán ve ze ték üze mel te tõ je kö te les to váb bá a ve ze té ket
en ge dé lye, a VET, e ren de let, va la mint a vo nat ko zó más
jog sza bá lyok ren del ke zé sei sze rint üze mel tet ni és fenn tar -
ta ni, ellenkezõ esetben vele szemben a Hivatal a VET 96.  § 
(1) bekezdésében foglaltak szerint jogosult eljárni.

45.  §

A Hi va tal ál tal köz cé lú nak nyil vá ní tott ve ze ték át mi nõ -
sí té sé re csak a 43.  § (1) be kez dés a)–c) és e) pont ja i ban
meg ha tá ro zott ada tok vagy a ve ze ték át vi te li-elosz tói jel -
le gé nek megváltozása esetén kerülhet sor.

(A VET 67–72.  §-ához )

Villamosenergia-ellátási szabályzatok

46.  §

(1) A vil la mos ener gia-el lá tá si sza bály za tok – a ha té ko -
nyan mû kö dõ vil la mos ener gia-ver seny pi ac mû kö dé se, a
pi a ci sze rep lõk meg fe le lõ tá jé koz ta tá sa ér de ké ben – kü lö -
nö sen az aláb bi alapvetõ tárgyköröket szabályozzák:

a) a vil la mos ener gia-el lá tá si sza bály za tok tár gyát és
azok hatályát,

b) az al kal ma zás ra elõ írt szab vá nyok ese tén an nak azo -
no sí tá si adatait,

c) a sza bály zat ban hasz nált egye di fo gal mi meg ha tá ro -
zá sok fel so ro lá sát,

d) a mi nõ ség re, mi nõ ség biz to sí tás ra vo nat ko zó ál ta lá -
nos szabályokat,

e) az en ge dé lye sek és a vil la mos ener gia-el lá tá si sza -
bály zat ha tá lya alá nem tar to zó rend szer hasz ná lók kap cso -
la tá ra vo nat ko zó azon aján lá so kat, ame lye ket az en ge dé -
lye sek üz let sza bály za ta i nak kell tartalmaznia,

f) a vil la mos ener gia-el lá tá si sza bály zat ala nyai kö zöt ti
kap cso lat tar tás, in for má ció cse re rend sze rét, sza bá lya it, az
egyez te té si mechanizmust,

g) a vil la mos ener gia-el lá tá si sza bály za tok ban fog lalt
elõ írásokkal kap cso la tos fel szó lam lá si le he tõ sé ge ket, a
mó do sí tá si igé nyek egyez te té sé nek, a Hi va tal szá má ra
való elõ ter jesz tésének módját,

h) a mel lék le tek, irány el vek jegy zé két, a változás -
regisztert.

(2) A fel hasz ná lók biz ton sá gos, za var ta lan és meg fe le lõ 
mi nõ sé gû el lá tá sa ér de ké ben a vil la mos ener gia-el lá tá si
sza bály za tok az alap ve tõ tárgy kö rö kön be lül ren del kez nek 
kü lö nö sen az aláb bi ak ról:

a) a vil la mos ener gia-rend szer en ge dé lye se i re és a kis -
erõ mû vek üze mel te tõ i re – a rend szer hez csat la ko zot tak ra
és a csat la ko zás ra kö te le zet tek re vagy csat la koz ni szán dé -
ko zók ra – vonatkozó elõ írásokról,

b) az együtt mû kö dõ vil la mos ener gia-rend szer szak te -
rü le ten ként ki dol go zott alap kö ve tel mé nye i rõl,

c) a szer ve ze ti, irá nyí tá si jo go sult sá gok ról és e kap cso -
la tok nak a be mu ta tá sá ról,

d) jog sza bály ban nem meg ha tá ro zott fo gal mak ról és
azok al kal ma zá sá ról,

e) mé rés-el szá mo lás ke re té ben:
ea) el vég zen dõ mé ré sek rõl, a szer zõ dé sek tel je sí té se

hi te les szám lá zá sá nak rész le te i rõl, a mé ré si ada tok össze -
sí té sé rõl, az át vi te li rend szer irá nyí tó nak tör té nõ to váb bí tá -
sá ról,

eb) a vil la mos ener gia for ga lom és ter me lés el szá mo lá -
si mé rés re al kal mas ké szü lé ke i nek mû sza ki meg ha tá ro zá -
sá ról,

f) há ló zat hoz való hoz zá fé rés ke re té ben:
fa) a köz cé lú há ló zat hoz való sza bad hoz zá fé rés rész le -

tes tech ni kai-mû sza ki sza bá lya i ról, a ren del ke zés re álló
sza bad há ló za ti ka pa ci tás közzétételének rendjérõl,

fb) a köz cé lú há ló zat hoz való hoz zá fé rés sza bá lya i nak
al kal ma zá sa so rán szük sé ges te vé keny sé gek üte me zé sé -
rõl,

fc) a köz cé lú há ló zat hoz való hoz zá fé rés meg ta ga dá sá -
nak, az át vi tel és el osz tás kor lá to zá sá nak, szü ne te lé sé nek
részletes szabályairól,

fd) a fel hasz ná lói ter me lõ be ren de zé sek há ló zat tal való
össze kap cso lá sá nak feltételeirõl,

g) az en ge dély kö te les ma gán ve ze ték köz cé lú há ló zat -
hoz való csat la ko zá sá nak ál ta lá nos mû sza ki feltételeirõl,

h) át vi te li és el osz tó há ló za tok üze me, va la mint azok
fej lesz té se keretében:

ha) az át vi te li há ló zat üze mét nem be fo lyá so ló el osz tó
há ló zat üzem irá nyí tá sá nak sza bá lya i ról,

hb) a há ló zat fej lesz té si terv ben, il let ve aján lat ban nem
sze rep lõ, de be je len tés kö te le zett ve ze té kek lé te sí té sé nek,
közlésének rendjérõl,

hc) köz vet len ve ze té kek, há ló za ti ele mek lé te sí té sé nek
az át vi te li rend szer irá nyí tó ré szé re tör té nõ bejelentése
módjáról,

hd) az át vi te li há ló zat és az an nak üze mét be fo lyá so ló
el osz tó há ló zat üzem irá nyí tá sá nak rész le tes szabályairól,

he) azon tárgy kö rök rõl, ame lyek ben a há ló za ti en ge dé -
lyes és az ide gen tu laj do nú há ló za ti elem tu laj do no sa, va -
la mint a há ló zat nak helyt adó in gat lan tu laj do no sa
kötelesek megállapodni,

i) adat szol gál ta tá sok és tá jé koz ta tá sok ke re té ben:
ia) a vil la mos ener gia-rend szer biz ton sá gos és ha té -

kony üze mel te té sét elõ se gí tõ, a há ló za ti en ge dé lye sek nek
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egy más kö zött és az át vi te li rend szer irá nyí tó nak szol gál ta -
tan dó ada tok és in for má ci ók szolgáltatásának rendjérõl,

ib) a fel hasz ná lók nak és en ge dé lye sek nek az elõ re ter -
vez he tõ kar ban tar tá si, fel újí tá si mun ká la tok  miatti szü ne -
te lés idõ pont já ról és vár ha tó idõ tar ta má ról történõ
tájékoztatása módjáról,

ic) a rend szer szin tû tel je sít mény és vil la mos ener gia
mér leg el ké szí té sé nek rend jé rõl, to váb bá az ener gia po li ti -
ká ért fe le lõs mi nisz ter (a továb biak ban: mi nisz ter) és a Hi -
va tal tá jé koz ta tá sá nak mód já ról a mér leg, az erõ mû vi tel -
je sít mény, a köz cé lú há ló za tok, va la mint a fogyasztás
várható jövõbeli alakulásáról,

j) üzem za va rok és kor lá to zá sok ke re té ben:

ja) a vil la mos ener gia-rend szer üzem za va ra, el lá tás
szü ne tel te té se, kor lá to zá sa ese tén szük sé ges
rendelkezésekrõl,

jb) a vil la mos ener gia vál ság hely ze tet el nem érõ el lá tá -
si za var so rán szük sé ges teendõkrõl,

k) a ter me lõ be ren de zés – át vi te li rend szer irá nyí tó ál tal
a VET 5.  § (3) be kez dés sze rin ti – igény be vé te le ese tén
fel me rü lõ in dí tá si és üze mel te té si költ sé gek
meghatározásának módjáról.

(3) A Hi va tal az Üze mi és Ke res ke del mi Sza bály zat jó -
vá ha gyá sa vagy fe lül vizs gá la ta és mó do sí tá sa tár gyá ban
ho zott ha tá ro za tát köz vet le nül az át vi te li rend szer irá nyí tó -
nak, a vil la mos ener gia-elosz tói sza bály zat jó vá ha gyá sa
vagy fe lül vizs gá la ta és mó do sí tá sa tár gyá ban hozott
határozatát közvetlenül az elosztónak kézbesíti.

(4) Az Üze mi és a Ke res ke del mi Sza bály za tot az át vi te li 
rend szer irá nyí tó, a vil la mos ener gia-elosz tói sza bály za tot
pe dig az el osz tók – a min den kor ér vé nyes egy sé ges szer -
ke zet be fog lalt szö veg gel – a Hi va tal jó vá ha gyó ha tá ro za -
tá val együtt te szik köz zé sa ját hon lap ju kon. A jó vá ha gyott
sza bály za tot az en ge dé lyes elekt ro ni kus for má ban a Hi va -
tal nak meg kül di, ezt köve tõen a szabályzatot a Hivatal is
közzéteszi honlapján.

47.  §

(1) Az Üze mi Sza bály zat elõ írásai a 46.  §-ban meg ha tá -
ro zot tak kal össz hang ban leg alább az aláb bi ak ra terjednek
ki:

a) a vil la mos ener gia-rend szer együtt mû kö dé sé ben
részt vevõ ter me lõk és az át vi te li rend szer irá nyí tó tech ni -
kai és mû sza ki mû kö dé sé re, en nek fo gal mi meg ala po zá sá -
ra, ter ve zé sé re,

b) a rend szer szin tû szol gál ta tá sok kö ré nek meg ha tá ro -
zá sá ra,

c) az át vi te li há ló zat üzem irá nyí tá sá ra, üzem za va ra i -
nak kezelésére,

d) az üze mi ese mé nyek nyil ván tar tá sá ra,

e) az üzem za va rok kal, üze mi ese mé nyek kel össze füg -
gõ adat- és in for má ció szol gál ta tás rendjére,

f) a vil la mos ener gia szol gál ta tá sá nak mennyi sé gi el -
szá mo lá sá ra, be le ért ve a mû kö dés hez szük sé ges inf ra -
struk tu rá lis rendszereket is,

g) a há ló za ti en ge dé lye sek ál tal ké szí ten dõ há ló zat fej -
lesz té si ter vek for má já ra, kö te le zõ tar tal mi elemeire,
valamint

h) a vil la mos ener gia-rend szer há ló zat fej lesz té si ter vé -
nek ké szí té se so rán a há ló za ti en ge dé lye sek együtt mû kö -
dé sé nek szabályaira.

(2) A Ke res ke del mi Sza bály zat elõ írásai a 46.  §-ban
meg ha tá ro zot tak kal össz hang ban leg alább az aláb bi ak ra
terjednek ki:

a) a vil la mos ener gia-ke res ke de lem rész le tes sza bá lya i ra,
b) a ke res let ol da li sza bá lyo zá si in téz ke dé sek össze han -

go lá sá ra vo nat ko zó rész le tes el já rás rend re, va la mint az át -
vi te li rend szer irá nyí tó ezzel kapcsolatos feladataira,

c) a mér leg kö ri el szá mo lás rész le tes sza bá lya i ra,
d) a rend szer szin tû szol gál ta tá sok hoz szük sé ges tar ta -

lék ka pa ci tá sok be szer zé si rendjére,
e) az erõ mû vek in dí tá si és üze me lé si költ sé gei meg ha -

tá ro zá sá nak szabályaira,
f) a ki egyen lí tõ ener gia ára kép zé sé nek sza bá lya i ra,
g) a szer ve zett vil la mos ener gia-pi ac és az át vi te li rend -

szer irá nyí tó kap cso la tá ra,
h) a vil la mos ener gia ha tárt ke resz te zõ be- vagy ki szál -

lí tá sá ra vo nat ko zó sza bá lyok ra, be le ért ve a ha tárt ke resz -
te zõ szál lí tá sok kal kap cso la tos – egyes ha tá ro kat érintõ –
megállapodásokat.

(3) Az Elosz tói Sza bály zat elõ írásai a 46.  §-ban meg ha -
tá ro zot tak kal össz hang ban leg alább az aláb bi ak ra
terjednek ki:

a) az el osz tó tech ni kai és mû sza ki mû kö dé sé re,
b) az el osz tó há ló zat hoz csat la ko zó erõ mû vek csat la -

ko zá si fel té te le i re,
c) a pro fi los fo gyasz tás és el szá mo lás sza bá lya i ra.

(4) A vil la mos ener gia el lá tá si sza bály za to kat egy más sal 
össz hang ban kell elkészíteni.

A villamosenergia-ellátási szabályzatok kidolgozásának
általános szabályai

48.  §

(1) A vil la mos ener gia-el lá tá si sza bály za tok ki dol go zá -
sá val, kar ban tar tá sá val és min den ko ri fe lül vizs gá la tá val
kap cso la tos egyez te tést az e ren de let 49–50.  §-ai sze rint
lét re ho zan dó sza bály za ti bi zott sá gok nak kell el lát nia.

(2) Az át vi te li rend szer irá nyí tó kö te les az Üze mi és a
Ke res ke del mi Sza bály zat, az el osz tók az Elosz tói Sza bály -
zat ki dol go zá sá ról oly mó don gon dos kod ni, hogy az el lá -
tás biz ton sá gát és mi nõ sé gi kö ve tel mé nye it, a ver seny -
sem le ges sé get, a köz cé lú há ló zat hoz való sza bad hoz zá fé -
rést, va la mint a leg ki sebb költ ség el vé nek figye -
lembevételét biz to sít sa.
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(3) A vil la mos ener gia-el lá tá si sza bály za tok mó do sí tá -
sá nak, fe lül vizs gá la tá nak rend jét, va la mint a sza bály za ti
bi zott sá gok mû kö dé sé nek és össze té te lé nek rész le tes sza -
bá lya it e ren de let ke re tei kö zött a vo nat ko zó vil la mos ener -
gia-el lá tá si sza bály zat tar tal maz za.

(4) Az át vi te li rend szer irá nyí tó, il let ve az el osz tók kö te -
le sek az ered mé nyes egyez te té si el já rás hoz szük sé ges
min den in for má ci ót és do ku men tu mot meg fe le lõ, az ér de -
mi ál lás fog la lás ki ala kí tá sát le he tõ vé tevõ idõ ben a sza -
bály za ti bi zott sá gok tag ja i nak ren del ke zé sé re bo csá ta ni, a
sza bály za ti bi zott sá gok kal együttmûködni, résztvevõikkel 
igény szerint konzultálni.

(5) Az en ge dé lye sek és rend szer hasz ná lók kö zöt ti – a
vil la mos ener gia-rend szer za var ta lan üze mel te té sé hez
szük sé ges – kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott adat szol -
gál ta tá sok rész le tes tar tal ma a vil la mos ener gia-el lá tá si
szabályzatokban kerül meghatározásra.

Szabályzati bizottságok

49.  §

(1) Az át vi te li rend szer irá nyí tó az Üze mi és a Ke res ke -
del mi Sza bály zat ki dol go zá sá val, il let ve e sza bály za tok
min den ko ri mó do sí tá sá val és fe lül vizs gá la tá val kap cso la -
tos egyez te tés cél já ból kö te les szabályzati bizottságokat
létrehozni.

(2) Az en ge dé lye sek, a nem en ge dély kö te les kis erõ mû -
vek üze mel te tõi és a fel hasz ná lók rep re zen ta tív ér dek kép -
vi se le ti szer ve ze tei kép vi se lõ ik út ján jo go sul tak tag ként
részt ven ni a sza bály za ti bi zott ság ülé se in, a sza bály za ti
bi zott ság mûködési rendjében foglalt rendelkezések
szerint.

(3) Az át vi te li rend szer irá nyí tó, va la mint az el osz tó a
vil la mos ener gia-el lá tá si sza bály za tok ban meg ha tá ro zott
mó don a hon lap ju kon leg alább az ülést meg elõ zõ en 5
mun ka nap pal kö te les köz zé ten ni a sza bály za ti bi zott ság
ülé sé nek idõ pont ját, to váb bá a sza bály za ti bizottság
mindenkor érvényes mûködési rendjét.

(4) Az át vi te li rend szer irá nyí tó kö te les a sza bály za ti bi -
zott sá gok, il let ve azok bár mely részt ve võ jé nek meg jegy -
zé se it és vé le mé nyét dön tés ho za tal so rán meg fon tol ni,
azok eset le ges el uta sí tá sát indokolással alátámasztani.

(5) A sza bály za ti bi zott sá gok kö te le sek az át vi te li rend -
szer irá nyí tó ál tal vég le ges nek nyil vá ní tott ter ve zet rõl egy
kö zös ál lás fog la lást kialakítani.

50.  §

(1) Az Elosz tói Sza bály zat tal kap cso la tos egyez te té sért
és a sza bály zat fe lül vizs gá la tá ért fe le lõs sza bály za ti bi -
zott ság mû kö dé sé re a 49.  § ren del ke zé sei meg fele lõen

irány adók a (2) és (3) be kez dés ben meghatározott
eltérésekkel.

(2) A 49.  § (1) és (3) be kez dé se i ben elõ írt kö te le zett sé -
gek az Elosz tói Sza bály zat te kin te té ben az elosz tó kat
terhelik.

(3) A sza bály za ti bi zott ság lét re ho zá sa az el osz tók kö -
zös Elosz tói Sza bály zat ki dol go zá sá ért való egye tem le ges
fe le lõs sé gét nem érinti.

(A VET 72.  §-ához)

Üzletszabályzat

51.  §

(1) Az en ge dé lye sek az üz let sza bály za ta ik ter ve ze tét
kö te le sek hon lap ju kon köz zé ten ni. Az üz let sza bály za tot
az Ener ge ti kai Ér dek egyez te tõ Ta nács nál re giszt rált ener -
ge ti kai fel hasz ná lói ér dek kép vi se le tek kel egyez tet ve, a
hon la pon ke resz tül ér ke zett ész re vé te lek kel együtt nyújt -
ják be a Hi va tal ré szé re jó vá ha gyás ra. Az en ge dé lyes a
hon la pon, va la mint a re giszt rált ener ge ti kai fel hasz ná lói
ér dek kép vi se le tek ré szé re az ér de mi ész re vé te lek meg té te -
lé re leg alább 20 na pos ha tár idõt kö te les biz to sí ta ni.

(2) Az egyez te tés so rán a fe lek vé le mé nyét rög zí te ni
kell. Amennyi ben az ér dek kép vi se le tek vé le mé nye az üz -
let sza bály za tok ba nem ke rül be épí tés re, és a fe lek kö zöt ti
ér dek el len tét fel old ha tat lan, vagy az ész re vé telt tevõ ezt
kéri, a tett ész re vé te le ket vé le mény el té rés sel kell a jó vá ha -
gyás ra be ter jesz tett üz let sza bály zat mel lék le te ként be -
nyúj ta ni.

(3) A Hi va tal a jó vá ha gyá si el já rás ke re té ben az ér dek -
kép vi se le tek és az en ge dé lyes kö zött fenn ma radt vi tás kér -
dé sek ben dönt, és az üz let sza bály za tot jó vá hagy ja, a jó vá -
ha gyást fel té te lek hez kötheti, vagy a jóváhagyást
megtagadja.

(4) Az üz let sza bály zat ké szí té se alól a VET 72.  § (5) be -
kez dé sé vel össz hang ban tör té nõ fel men tés re vo nat ko zó
ké re lem hez a men te sí tés jog sza bá lyi fel té te le i nek meg ítél -
he tõ sé ge ér de ké ben mel lé kel ni kell az en ge dé lyes által
alkalmazott szerzõdésmintát.

(A VET 74–75.  §-ához)

Az engedélyezés általános szabályai

52.  §

(1) A Hi va tal a VET 74.  §-ában meg ha tá ro zott en ge -
dély esi te vé keny sé gek foly ta tá sá nak fel té te le it – a 84.  §
(1) be kez dé sé ben fog lal tak ra is fi gye lem mel – az en ge -
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dély ben ál la pít ja meg, a fel té te lek nem tel je sü lé se ese tén a
VET 96.  §-ában foglalt jogkövetkezményeket alkalmazza.

(2) Az en ge dé lyes kö te les az en ge dély ki adá sá nak alap -
já ul szol gá ló fel té te lek nek fo lya ma to san meg fe lel ni, to -
váb bá kö te les a Hi va tal adott en ge dé lyes re irány adó min -
den ko ri ha tá ro za ta i nak meg fe lel ni, azokat betartani és
végrehajtani.

(3) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott en ge dély, a Hi -
va tal egyéb ha tá ro za tai és a ha tá ro za tok ban fog lalt egyéb
jo go sult sá gok sem egész ben, sem rész ben nem ruház -
hatók át.

53.  §

(1) Az en ge dély, il let ve jó vá ha gyás irán ti ké rel met az
e ren de let ben meg ha tá ro zott tar ta lom mal, a Hi va tal ál tal
meg ha tá ro zott és a hon lap ján elekt ro ni ku san le tölt he tõ
for má tum ban nyil vá nos ság ra ho zott for má ban írás ban, va -
la mint elekt ro ni ku san szer keszt he tõ formában is el kell
juttatni a Hivatalhoz.

(2) Az en ge dé lyért fo lya mo dó ké rel me zõ nek ké rel mé -
ben az e ren de let nek az adott ké re lem re vo nat ko zó mel lék -
le te sze rin ti do ku men tu mok kal és ada tok kal alá kell tá -
masz ta nia az en ge dély esi te vé keny ség végzésére való
alkalmasságát.

(3) Az en ge dé lyért fo lya mo dó ké rel me zõ nek ren del kez -
nie kell az adott te vé keny ség foly ta tá sá hoz szük sé ges
pénz ügyi-mû sza ki fel té te lek kel és eszközökkel.

(4) A Hi va tal az en ge dé lye zé si el já rás és az en ge dély kö -
te les te vé keny ség vég zé se so rán az egyes en ge dé lye zé si
fel té te lek meg lé tét a hely szí nen is megvizsgálhatja.

54.  §

A VET 74.  §-ának (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott va -
la mennyi en ge dély irán ti ké re lem hez az e ren de let egyes
en ge dély tí pu sok ra vo nat ko zó mel lék le te i ben meg ha tá ro -
zot ta kon kí vül a kö vet ke zõ dokumentumokat kell csatolni:

a) az en ge dély iránt fo lya mo dó gaz da sá gi tár sa ság tár -
sa sá gi szer zõ dé sét, ala pí tó ok ira tát vagy alap sza bá lyát
(a továb biak ban: tár sa sá gi szerzõdés),

b) 30 nap nál nem ré geb bi cég ki vo na tot, ha vál to zás van 
fo lya mat ban a vál to zás alap já ul szol gá ló ok ira tot és a cég -
bí ró sá gi ér kez te tõ pe csét tel el lá tott vál to zás be jegy zé si ké -
rel met, vagy a cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról 
és a vég el szá mo lás ról  szóló 2006. évi V. tör vény
36.  §-ának (1) be kez dé se szerinti elektronikus
tanúsítványt, illetve igazolást,

c) a VET 74.  §-ának (1) be kez dés b)–g) pont ja i ban
meg ha tá ro zott en ge dély irán ti ké re lem hez csa tol ni kell a
meg fe le lõ lét szá mú és meg fele lõen szak kép zett sze mély -

zet ren del ke zés re ál lá sá nak be mu ta tá sát, illetve az ezt
biztosító terveket,

d) nyi lat ko za to kat a VET 75.  § (3) be kez dé sé nek d)–e)
pont ja i ban fog lal tak ról,

e) az en ge dély iránt fo lya mo dó gaz da sá gi tár sa ság nak
és kép vi se lõ jé nek elérhetõségét,

f) a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott igaz ga tá -
si-szol gál ta tá si díj Hi va tal ré szé re tör té nõ be fi ze té sé nek
pénzintézeti igazolását.

55.  §

(1) A VET 74.  §-ában meg ha tá ro zott en ge dély kö te les
te vé keny sé get – a VET 74.  §-ának (1) be kez dés a), e)–f),
és h)–i) pont jai ki vé te lé vel – a gaz da sá gi tár sa sá gok ról
 szóló 2006. évi IV. tör vény ha tá lya alá tar to zó, bel föl di
szék hellyel ren del ke zõ kor lá tolt fe le lõs sé gû tár sa ság vagy
rész vény tár sa ság vé gez het, ha meg fe lel a VET-ben, e ren -
de let ben és a vo nat ko zó egyéb jogszabályokban
meghatározott feltételeknek.

(2) A VET 74.  §-ának (1) be kez dés a), h) és i) pont já ban
meg ha tá ro zott en ge dély kö te les te vé keny sé get csak a Ptk.
685.  §-ának c) pont já ban meg ha tá ro zott, bel föl di szék -
hellyel ren del ke zõ gaz dál ko dó szervezet folytathat.

56.  §

Az át vi te li rend szer irá nyí tó, az el osz tó és az egye te mes
szol gál ta tó az en ge dé lye sze rin ti en ge dély kö te les te vé -
keny sé ge vo nat ko zás ban kö te les sa ját al kal ma zás ban lévõ
mun ka vál la lók kal az en ge dély ben meg ha tá ro zott mû kö dé -
si te rü le tén fo lya ma to san gya ko rol ni a jo ga it, va la mint fo -
lya ma to san eleget tenni kötelezettségeinek, különös
tekintettel az alábbiakra:

a) át vi te li rend szer irá nyí tó ese tén:
aa) a vil la mos ener gia-rend szer üzem-elõ ké szí té se,

ope ra tív üzem irá nyí tá sa, üzem ér té ke lé se,
ab) a rend szer szin tû mér leg el ké szí té se,
ac) a vil la mos ener gia ér té ke sí té sek vég re haj tá sá nak

össze han go lá sa,
ad) a rend szer szin tû szol gál ta tá sok ter ve zé se, va la mint 

az igény be vé te lé hez kap cso ló dó elszámolás,
ae) a szer ve zett vil la mos ener gia-pi a con meg kö tött

ügy le tek vég re haj tá sá ban tör té nõ közremûködés,
af) a vil la mos ener gia-rend szer együtt mû kö dõ ké pes sé -

gé nek meg õr zé se ér de ké ben szük sé ges in téz ke dé sek
elrendelése,

b) el osz tó há ló za ti en ge dé lyes esetén
ba) a nagy fe szült sé gû, a kö zép- és kis fe szült sé gû köz -

cé lú há ló zat üzem irá nyí tá sa,
bb) az át vi te li rend szer irá nyí tó ál tal köz vet le nül sa ját

üzem irá nyí tá sá ba be nem vont erõ mû vek üzemirányítása,
bc) a tel je sít mény-sza bá lyo zó fel ada tok el lá tá sa,
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bd) az üzem vi tel, az üzem irá nyí tás és az ügy fél szol gá -
lat te rü le tén az en ge dé lyes szol gál ta tá si te vé keny sé gé hez
kap cso ló dó dön té si és irá nyí tá si jo gok, kö te le zett sé gek,

c) egye te mes szol gál ta tó ese tén az egye te mes szol gál -
ta tá si te vé keny sé gé hez kap cso ló dó dön té si és irá nyí tá si jo -
gok, kö te le zett sé gek.

57.  §

Az en ge dé lyek ér vé nyes sé gi idõ tar ta má nak meg -
hosszab bí tá sá ra irá nyu ló el já rás ra az en ge dé lye zés sza bá -
lyai az irány adók.

(A VET 80–83.  §-ához)

Az erõmûvi engedélyezés közös szabályai

58.  §

Az erõ mû vi en ge dé lye zés szem pont já ból – ki vé ve a
szél erõ mû par kok ese tét – a 0,5 MW-os, il let ve az
50 MW-os erõ mû vi tel je sít mény ha tárt az erõ mû vi tel je sí -
tõ ké pes ség nagy ság meg ál la pí tá sa so rán úgy kell al kal -
maz ni, hogy az en ge délyt ké rel me zõ tu laj do ná ban lévõ,
egy te lep he lyen üze mel te tett va la mennyi erõ mû egy sé get,
amely vil la mos ener gia elõ ál lí tá sá ra al kal mas, együt te sen
kell figye lembe ven ni. E be kez dés al kal ma zá sá ban te lep -
hely alatt a tár sa sá gi adó ról és osz ta lék adó ról  szóló 1996.
évi LXXXI. tör vény 4.  §-ának 33. pont já ban meg ha tá ro -
zott te lep he lyet kell ér te ni. A szél erõ mû-park az en ge dé -
lye zés szem pont já ból egy erõ mû nek tekintendõ.

59.  §

(1) Az erõ mû vek kel kap cso la tos en ge dé lye zés so rán a
Hi va tal nak a kö vet ke zõ ener ge ti kai szem pon to kat kell ér -
vé nye sí te nie:

a) az el sõd le ges ener gia for rás-fel hasz ná lás mér sék lé se
ér de ké ben a leg jobb el ér he tõ tech no ló gi á nak meg fe le lõ
ha tás fo kot el érõ erõ mû vek lé te sül je nek,

b) a de cent ra li zált vil la mos ener gia-ter me lés elõ se gí té se,
c) a vil la mos ener gia-ter me lés meg szün te té se oly mó -

don le gyen üte mez ve, hogy ne ve szé lyez tes se a vil la mos -
ener gia-ver seny pi ac mû kö dé sét, egyes te rü le tek vil la mos -
ener gia-el lá tá sát,

d) a VET 79.  §-a alap ján ki adott mi nisz te ri ren de let
elõ írásait,

e) az el sõd le ges ener gia for rás össze té te lé re ki tû zött
ener gia po li ti kai cé lo kat.

(2) Az 50 MW és azt meg ha la dó tel je sí tõ ké pes sé gû új
föld gáz tü ze lé sû erõ mû re ter me lõi mû kö dé si en ge dély,
vagy 50 MW és azt meg ha la dó tel je sí tõ ké pes sé gû erõ mû re 
bõ ví té si en ge dély ak kor ad ha tó, ha az erõ mû föld gáz el lá -
tá sát al ter na tív ener gia hor do zó [fû tõ olaj, gáz tur bi na olaj,

pb-gáz, fo lyé kony (föld)gáz stb.] tü ze lés sel a VET 170.  §
(2) be kez dé sé nek 4. pont ja alap ján ki adott, az 50 MW és
azt meg ha la dó tel je sí tõ ké pes sé gû erõ mû vek ener gia hor -
do zó-kész le té nek leg ki sebb mér té ké rõl és a kész le te zés
rend jé rõl  szóló mi nisz te ri ren de let ál tal elõ írt mér ték ben és 
esz kö zök kel ki tud ja vál ta ni, vagy a VET 6.  § (2) bekez -
dése ál tal elõ írt fel té te le ket tud ja teljesíteni.

60.  §

A kis erõ mû vi össze vont en ge dély, vagy az 50 MW vagy 
az azt meg ha la dó tel je sí tõ ké pes sé gû erõ mû lé te sí té si en ge -
dé lyé nek ki adá sa tár gyá ban, to váb bá ter me lõi en ge dé lye -
sek köz igaz ga tá si ha tó sá gi ügye i ben foly ta tott el já rás so -
rán a Hi va tal a rend szer irá nyí tás sal össze füg gõ kér dé sek re 
vo nat ko zó an jo go sult ki kér ni az át vi te li rendszerirányító
véleményét, amelyet az 30 napon belül köteles megadni.

61.  §

(1) A Hi va tal az atom erõ mû re vo nat ko zó en ge dé lye it az 
atom ener gi á ról  szóló 1996. évi CXVI. tör vény ben elõ írt
en ge dé lyek meg lé te esetén adja ki.

(2) A táv hõ szol gál ta tás ról  szóló 2005. évi XVIII. tör -
vény (a továb biak ban: Tszt.) sze rin ti en ge dé lye zé si el já -
rás ban az ügy fél azo no sí tá sá hoz szük sé ges ada tok ki vé te -
lé vel az ügy fél tõl nem kér he tõ olyan adat iga zo lá sa, ame -
lyet a Hi va tal nyil ván tar tá sa az e ren de let sze rin ti en ge dé -
lye zé si eljárással összefüggésben már tartalmaz.

(A VET 80.  §-ához)

Kiserõmûvi összevont engedély

62.  §

(1) Az en ge dély irán ti ké re lem hez mel lé kel ni kell a
4. szá mú mel lék let ben elõ ír ta kat.

(2) A kis erõ mû vi össze vont en ge délyt a Hi va tal ab ban
az eset ben ad hat ja meg, ha a kis erõ mû meg fe lel a kü lön
jog sza bály ban meg ha tá ro zott ener ge ti kai ha tás fok ra vo -
nat ko zó minimális követelményeknek.

(A VET 81.  §-ához )

50 MW vagy ezt meghaladó teljesítõképességû erõmû
létesítésére vonatkozó engedély

63.  §

(1) Az en ge dély irán ti ké re lem hez mel lé kel ni kell az
5. szá mú mel lék let ben elõ ír ta kat.

10004 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/141. szám



(2) A Hi va tal a lé te sí té si en ge dély ben meg ha tá roz za az
erõ mû el sõd le ges ener gia for rá sát a 7. szá mú mel lék let nek
meg fele lõen.

(3) Az 50 MW vagy ezt meg ha la dó tel je sí tõ ké pes sé gû
erõ mû lé te sí té sé re vo nat ko zó mû kö dé si en ge délyt a Hi va -
tal ab ban az eset ben ad hat ja meg, ha az erõ mû meg fe lel a
kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott mi ni má lis ener ge ti kai
hatásfokra vonatkozó követelményeknek.

(A VET 82.  §-ához)

Az erõmû-bõvítési engedély

64.  §

(1) Erõ mû bõ ví té sé nek mi nõ sül a mû kö dé si en ge dély -
ben meg ha tá ro zott erõ mû vi név le ges tel je sí tõ ké pes ség to -
váb bi új fõ be ren de zés sel tör té nõ leg alább 10%-os nö ve lé -
se. Erõ mû bõ ví té sé nek mi nõ sül a kis erõ mû név le ges tel je -
sí tõ ké pes sé gé nek új be ren de zés sel tör té nõ nö ve lé se is, ha
a kis erõ mû név le ges tel je sí tõ ké pes sé ge a bõvítéssel együtt
eléri, vagy meghaladja az 50 MW-t.

(2) A bõ ví ten dõ erõ mû meg kell fe lel jen a kü lön jog sza -
bály ban meg ha tá ro zott mi ni má lis ener ge ti kai ha tás fok ra
vo nat ko zó követelményeknek.

(3) Az erõ mû bõ ví té si en ge dély irán ti ké re lem hez e ren -
de let 5. szá mú mel lék le té ben meg ha tá ro zott ira to kat és
ada to kat kell benyújtani.

(4) A bõ ví tés meg va ló su lá sa után a pró ba üzem záró
jegy zõ köny vé nek kel tét kö ve tõ 30 na pon be lül az en ge dé -
lyes kö te les ké rel mez ni a mû kö dé si en ge dé lye mó do sí tá -
sát, vagy kis erõ mû ese té ben a vil la mos ener gia-ter me lés re
vonatkozó mûködési engedély kiadását.

Erõmû teljesítményének növelésére vonatkozó engedély

65.  §

(1) Erõ mû tel je sít mény nö ve lés nek mi nõ sül a mû kö dé si
en ge dély ben meg ha tá ro zott erõ mû vi név le ges tel je sí tõ ké -
pes ség vagy a kis erõ mû név le ges tel je sí tõ ké pes sé gé nek át -
ala kí tás sal, ja ví tás sal tör té nõ nö ve lé se, ha bár me lyik meg -
lé võ be ren de zés (erõ mû egy ség vagy tur bó gép cso port),
vagy azok együt tes tel je sít mény nö vek mé nye meg ha lad ja a 
mû kö dé si en ge dély ben meg ha tá ro zott név le ges tel je sí tõ -
ké pes ség 10%-át, vagy kiserõmû esetében annak
teljesítménye a növeléssel együtt eléri, vagy meghaladja
az 50 MW-ot.

(2) Az erõ mû tel je sít mé nyé nek nö ve lé sé re vo nat ko zó
en ge dély irán ti ké re lem hez e ren de let 5. szá mú mel lék le té -
ben meg ha tá ro zott ira to kat és adatokat kell benyújtani.

(3) A tel je sít mény nö ve lés meg va ló su lá sa után az en ge -
dé lyes a pró ba üzem záró jegy zõ köny vé nek kel tét kö ve tõ
30 na pon be lül kö te les ké rel mez ni a mû kö dé si en ge dé lye
mó do sí tá sát, vagy kis erõ mû ese tén a vil la mos ener gia-ter -
me lés re vo nat ko zó mû kö dé si en ge dély ki adá sát.

50 MW vagy ezt meghaladó teljesítõképességû erõmûvek
teljesítményének csökkentésére vonatkozó engedély

66.  §

(1) Az erõ mû tel je sít mény csök ken té sé nek mi nõ sül a
mû kö dé si en ge dély ben meg ha tá ro zott erõ mû vi tel je sít -
mény több, mint 10%-kal vagy 10 MW-tal (min den eset -
ben a ma ga sabb ér té ket kell figye lembe ven ni) tör té nõ
csök ken té se, akár egy al ka lom mal, akár több csök ken tés
ered mé nye ként összes sé gé ben, amennyi ben a csökkentés
idõtartama az 1 évet meghaladja.

(2) Az erõ mû tel je sít mé nyé nek csök ken té sé re vo nat ko -
zó en ge dély irán ti ké re lem hez e ren de let 5. szá mú mel lék -
le té ben meg ha tá ro zott ira to kat és adatokat kell benyújtani.

(3) Tel je sít mény csök ke nés nek kell te kin te ni az erõ mû
mû kö dé si en ge dély ben meg ha tá ro zott erõ mû vi tel je sít -
mény több, mint 10%-kal vagy 10 MW-tal (min den eset -
ben a ma ga sabb ér té ket kell figye lembe ven ni) tör té nõ –
nem ter ve zett – 1 évet meghaladó – csökkentését is.

(4) A tel je sít mény csök ken tés meg va ló su lá sa után az en -
ge dé lyes a pró ba üzem záró jegy zõ köny vé nek kel tét kö ve -
tõ 30 na pon be lül kö te les ké rel mez ni a mû kö dé si en ge dé -
lye mó do sí tá sát, vagy kis erõ mû ese tén a kiserõmûvi
összevont engedély kiadását.

(A VET 83.  §-ához)

50 MW vagy ezt meghaladó teljesítõképességû erõmû
villamosenergia-termelésére vonatkozó mûködési

engedély

67.  §

(1) A Hi va tal 50 MW vagy ezt meg ha la dó tel je sí tõ ké -
pes sé gû erõ mû vil la mos ener gia-ter me lé sé re vo nat ko zó
mû kö dé si en ge délyt (a továb biak ban: ter me lõi mû kö dé si
en ge dély) ad ki erõ mû lé te sí té si, il let ve kis erõ mû ese tén
tel je sít mény nö ve lé si vagy bõvítési engedély alapján, ha

a) az ered mé nyes üzem be he lye zé si el já rást köve tõen
az erõ mû meg fe lel a lé te sí té si (tel je sít mény nö ve lé si, bõ ví -
té si) en ge dély ben meg ha tá ro zott mûszaki adatoknak,

b) a ké rel me zõ ren del ke zik a te vé keny ség foly ta tá sá -
hoz szük sé ges alap ve tõ esz kö zök kel valamint

c) meg fe lel a vo nat ko zó jog sza bá lyi fel té te lek nek.
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(2) A ké rel me zõ nek a ter me lõi mû kö dé si en ge dély irán -
ti ké re lem hez e ren de let 6. szá mú mel lék le té ben meg ha tá -
ro zott ira to kat és ada to kat kell be nyúj ta ni.

(3) A mû kö dé si en ge dély ér vé nyes sé gi ide jé nek meg -
hosszab bí tá sát ké rel me zõ nek a be nyúj tott en ge dély ké re -
lem mel együtt az e ren de let 6. szá mú mel lék le té ben elõ írt
ira to kat és adatokat kell benyújtania.

(4) A Hi va tal a ter me lõi mû kö dé si en ge dély ben meg ha -
tá roz za az en ge dé lyes alap ve tõ esz kö ze i nek a kö rét, ame -
lyek az en ge dé lye zett te vé keny ség vég zé sé hez el en ged he -
tet le nül szük sé ge sek.

(5) Ha a ké rel me zõ az ener gia for rás-kész le tet a VET
6.  §-ának (2) be kez dé se sze rint az erõ mû el sõd le ges ener -
gia for rá sá ból föld gáz tá ro ló ban tör té nõ le kö tés sel kí ván ja
biz to sí ta ni, ak kor mel lé kel nie kell az igény be vett föld gáz -
tá ro ló tu laj do no sá val vagy üze mel te tõ jé vel kö tött szer zõ -
dés hi te les másolatát, amelyben a szerzõdõ felek
megállapodnak, hogy:

a) a le kö tött, il let ve a szer zõ dés ben meg ha tá ro zott
mennyi sé gû föld gáz igény be vé te lé rõl az erõ mû üze mel te -
tõ je ki zá ró la go san jo go sult ren del kez ni, és az sem mi lyen
formában nem korlátozható,

b) a kész let igény be vé te lét a föld gáz tá ro ló tu laj do no sa
vagy üze mel te tõ je oly mó don biz to sít ja, hogy az a föld -
gáz nak a föld gáz el lá tás ról  szóló tör vény ben meg ha tá ro -
zott szál lí tá sát, el osz tá sát, az or szág föld gáz el lá tá sá nak
biz ton sá gát, va la mint a föld gáz szál lí tás és -el osz tás szü ne -
tel te té sé nek, kor lá to zá sá nak és a kü lön jog sza bály ban
meg ha tá ro zott vál ság hely ze ti in téz ke dé sek nek a
végrehajtását semmilyen formában nem akadályozza,
vagy korlátozza.

0,5 MW vagy ezt meghaladó teljesítõképességû erõmû
villamosenergia-termelésének szüneteltetésére vonatkozó 
engedély és a termelõ tevékenység újbóli folytatásának

feltételei

68.  §

Az en ge dé lyes írás be li ké rel mé re a Hi va tal ha tá ro za tá -
ban en ge dé lyez he ti az en ge dé lyes vil la mos ener gia-ter me -
lé si te vé keny sé gé nek ha tá ro zott idõ tar tam ra való szü ne tel -
te té sét, amennyi ben az a vil la mos ener gia-rend szer mû kö -
dé sét és az el lá tás biz ton sá gát nem ve szé lyez te ti. Az en ge -
dé lyes ké rel mét a ter ve zett szü ne tel te tés kez dõ idõpontja
elõtt legkésõbb 90 nappal köteles a Hivatalhoz benyújtani.

69.  §

(1) Szü ne tel te tés jó vá ha gyá sa irán ti ké re lem hez az e
ren de let 8. szá mú mel lék le té ben meg ha tá ro zott ira to kat
kell be nyúj ta ni.

(2) A szü ne tel te tés idõ tar ta ma nem le het rö vi debb har -
minc nap nál és meg hosszab bí tás ese tén sem ha lad hat ja
meg a há rom évet.

70.  §

Amennyi ben az en ge dé lyes a szü ne tel te tett te vé keny sé -
get foly tat ni kí ván ja, kö te les erre vo nat ko zó an a Hi va tal
jó vá ha gyó ha tá ro za tát kér ni és ké rel mé hez a ren de let
9. szá mú mel lék le té ben meg ha tá ro zott do ku men tu mo kat
be nyúj ta ni. A szü ne tel te tés idõ tar ta má nak figye lembe -
véte lével a Hi va tal egyes do ku men tu mok be nyúj tá sá tól el -
te kint het.

Villamosenergia-termelés megszüntetésére vonatkozó
engedély

71.  §

Vil la mos ener gia-ter me lés meg szün te té sé re vo nat ko zó
en ge dély alap ján a ter me lõi en ge dé lyes kö te les a vil la mos -
ener gia-ter me lést a Hi va tal ál tal az en ge dély ben meg ha tá -
ro zott fel té te lek kel meg szün tet ni. A Hi va tal a vil la mos -
ener gia-ter me lés meg szün te té sé re vo nat ko zó en ge délyt
ak kor ad hat ja meg, ha az a vil la mos ener gia-rend szer
mûködését és az ellátás biztonságát nem veszélyezteti.

72.  §

(1) A ter me lõi en ge dé lyes nek a kö vet ke zõ ese tek ben
kell a vil la mos ener gia ter me lés meg szün te té sé re
engedélyt kérnie:

a) a ter me lõi en ge dély ér vé nyes sé ge le jár tá ig 180 nap
van hát ra, és nem ké rel mez te az en ge dély meg hosszab bí tá -
sát,

b) az en ge dé lye zett te vé keny ség foly ta tá sá ra a ter me lõi 
en ge dé lyé vel össz hang ban nem képes,

c) a ter me lõi en ge dé lyes az en ge dély ér vé nyes sé gi ide -
je alatt a ter me lést meg kí ván ja szüntetni,

d) amennyi ben a vil la mos ener gia-ter me lés szü ne tel te -
té sé nek Hi va tal ál tal jó vá ha gyott idõ tar ta ma le jár, és az
en ge dé lyes nem kéri a ter me lõ te vé keny ség foly ta tá sá nak
jó vá ha gyá sát, vagy a szü ne te lés ma xi má lis jóváhagyható
idõtartamát elérte.

(2) A vil la mos ener gia-ter me lés meg szün te té sé re vo nat -
ko zó en ge dély irán ti ké re lem hez e ren de let 10. szá mú mel -
lék le té ben meg ha tá ro zott ira to kat kell be nyúj ta ni.

(3) Ha a ter me lõi en ge dé lyes a vil la mos ener gia-ter me -
lést úgy szün te ti meg, hogy eh hez a Hi va tal tól en ge délyt
nem kér, a Hi va tal a VET 96.  §-ában meg ha tá ro zott jog kö -
vet kez mé nye ket al kal maz za.
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(A VET 84.  §-ához)

Villamos energia elosztására vonatkozó mûködési
engedély

73.  §

(1) Az el osz tó mû kö dé si te rü le tét a Hi va tal a vil la mos
ener gia el osz tá sá ra vo nat ko zó mû kö dé si en ge dély ben
(a továb biak ban: elosz tói en ge dély) ál la pít ja meg úgy,
hogy az or szág te rü le té nek el osz tó há ló zat tal való
lefedettsége biztosított legyen.

(2) A Hi va tal a mû kö dé si te rü le tet úgy ál la pít ja meg,
hogy az el lá tás biz ton sá gá nak, a szol gál ta tás szín vo na lá -
nak és az el szá mo lás mé ré si le he tõ sé ge i nek szem pont jai
ér vé nye sül je nek. Az el bí rá lás nál a Hi va tal ki kér he ti az
átviteli rendszerirányító véleményét.

(3) A ké rel me zõ nek ren del kez nie kell:
a) a mû kö dé si te rü le ten a fel hasz ná lók jog sza bá lyok -

ban és szab vá nyok ban meg ha tá ro zott üzem biz ton sá gú és
mi nõ sé gû vil la mos ener gia el lá tá sá ra al kal mas el osz tó há -
ló zat tal, be le ért ve a szük sé ges ve ze té ke ket, kap cso ló és
transz for má tor ál lo má so kat, va la mint a há ló zat üzem ben
tar tá sá hoz és a há ló zat ra csat la ko zó fel hasz ná lók ki szol gá -
lá sá hoz szükséges kiszolgáló berendezésekkel,
létesítményekkel és szakszemélyzettel;

b) az el osz tó há ló zat ról el lá tan dó fel hasz ná lók vil la -
mos tel je sít mény igé nyé nek el lá tá sá hoz szük sé ges ka pa ci -
tá sú be táp lá lá si pon tok kal és a be táp lá lá si pon to kon ren -
del ke zés re álló há ló za ti ka pa ci tás ra vonatkozó és egyéb
kapcsolódó szerzõdésekkel.

(4) A nagy fe szült sé gû el osz tó ve ze ték lé te sí té sét, át ala -
kí tá sát, meg szün te té sét meg elõ zõ en az en ge dé lyes kö te les
a Hi va tal nál ké rel mez ni mûködési engedélye módosítását.

(5) Az elosz tói en ge dély irán ti ké re lem hez e ren de let
11. szá mú mel lék le té ben meg ha tá ro zott ira to kat kell be -
nyúj ta ni.

(A VET 85.  §-ához)

Magánvezeték engedélyezése

74.  §

(1) A Hi va tal a ma gán ve ze ték lé te sí té sé re és mû köd te té -
sé re vo nat ko zó en ge délyt egy el já rás ban, össze von tan adja 
ki (to váb bi ak ban: ma gán ve ze té ki összevont engedély).

(2) A VET 74.  § (1) be kez dés h) pont ja sze rin ti en ge dély 
irán ti ké rel met a ma gán ve ze ték tu laj do no sa nyújthatja be.

(3) Amennyi ben a tu laj do nos és az üze mel te tõ nem azo -
nos sze mély, úgy az en ge dé lyes úgy fe lel a ma gán ve ze ték
üze mel te té sé ért, mint ha azt maga végezte volna.

(4) Az en ge dély irán ti ké re lem hez mel lé kel ni kell a
13. szá mú mel lék let ben elõ ír ta kat.

75.  §

A VET 74.  § (1) be kez dés h) pont ja sze rin ti en ge dé lye -
zés szem pont já ból a ka pa ci tás meg vál toz ta tá sá nak mi nõ -
sül a ma gán ve ze ték csat la ko zá si pont ján ren del ke zés re
álló teljesítmény növekedése.

76.  §

(1) A ma gán ve ze té ki össze vont en ge dé lyes ese té ben a
ma gán ve ze ték mû kö dé sé nek szü ne tel te té se leg fel jebb öt
évre engedélyezhetõ.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti ma gán ve ze ték mû kö dé sé -
nek szü ne tel te té sé re en ge dély akkor adható, ha

a) az (1) be kez dés sze rin ti ma gán ve ze ték re fel hasz ná ló 
nem kap cso ló dik,

b) a mû kö dés szü ne tel te té se alatt is gon dos kod nak a
ve ze ték ál lag meg õr zé sé rõl.

(3) Ha az (1) be kez dés sze rin ti ma gán ve ze ték mû kö dé se 
szü ne te lé sé nek idõ tar ta ma alatt az új igény be je len tést tevõ 
vé te lez ni kí vá nó fel hasz ná lók vé te le zé se más mó don nem
biz to sít ha tó, vagy a ve ze ték ál lag meg õr zé se nem biz to sí -
tott, a Hi va tal a ve ze té ket köz cé lú vá nyilváníthatja és az
engedélyt visszavonhatja.

(A VET 86.  §-ához)

Közvetlen vezeték engedélyezése

77.  §

A köz vet len ve ze ték lé te sí té sé re vagy meg szün te té sé re
vo nat ko zó en ge dély ké re lem hez mel lé kel ni kell a 14. szá -
mú mel lék let ben elõ ír ta kat.

(A VET 87.  §-ához)

Az átviteli rendszerirányításra vonatkozó mûködési
engedély

78.  §

(1) Át vi te li rend szer irá nyí tás ra vo nat ko zó en ge délyt az
ál lam köz vet len vagy köz ve tett irá nyí tá sa alatt álló rész -
vény tár sa ság kap hat, ha meg fe lel a VET-ben és e ren de let -
ben meg ha tá ro zott fel té te lek nek, és jegy zett tõ ké je leg -
alább 100 mil li árd fo rint, ame lyet tel jes egé szé ben be fi zet -
tek vagy ren del ke zés re bo csá tot tak. A köz vet len vagy köz -
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ve tett irá nyí tás meg íté lé se szem pont já ból a tisz tes ség te len
pi a ci ma ga tar tás és a ver seny kor lá to zás ti lal má ról  szóló
1996. évi LVII. tör vény (a továb biak ban: Tpvt.)
rendelkezései az irányadóak.

(2) A ké rel me zõ nek tu laj do nol nia kell:
a) a VET-ben, más jog sza bály ban, a vil la mos ener -

gia-el lá tá si sza bály za tok ban, üz let sza bály zat ban elõ írt, a
te vé keny sé ge foly ta tá sá hoz szük sé ges – a mû kö dé si en ge -
dély ben rész le te sen meg ha tá ro zott – há ló za ti, rend szer- és
üzem irá nyí tá si, mérés-elszámolási és informatikai
eszközöket,

b) jog sza bá lyok ban és szab vá nyok ban meg ha tá ro zott
üzem biz ton sá gú és mi nõ sé gû vil la mos ener gia el lá tá sá ra
al kal mas át vi te li há ló za tot, be le ért ve a szük sé ges ve ze té -
ke ket, kap cso ló és transz for má tor ál lo má so kat, va la mint a
há ló zat üzem ben tar tá sá hoz és a há ló zat ra csat la ko zó fel -
hasz ná lók ki szol gá lá sá hoz szükséges kiszolgáló
berendezéseket, létesítményeket.

(3) A ké rel me zõ nek ren del kez nie kell a VET-ben, más
jog sza bály ban, a vil la mos ener gia-el lá tá si sza bály za tok -
ban, üz let sza bály zat ban elõ írt fel ada tai el lá tá sá hoz szük -
sé ges, a (2) be kez dés ha tá lya alá nem tar to zó rend szer irá -
nyí tá si, in for ma ti kai, adat át vi te li, fo lya mat sza bá lyo zá si,
táv köz lé si, mé ré si és egyéb szük sé ges esz kö zök kel, va la -
mint ezen esz kö zök, rend sze rek, el já rá sok meg fe le lõ mû -
köd te té sét biz to sí tó jo gok kal (tu laj don jog vagy egyéb
hasz ná la ti jog).

(4) Az át vi te li rend szer irá nyí tás ra vo nat ko zó mû kö dé si
en ge dély irán ti ké re lem hez e ren de let 12. szá mú mel lék le -
té ben meg ha tá ro zott ira to kat kell be nyúj ta ni.

(A VET 88.  §-ához)

A villamosenergia-kereskedelemre, a korlátozott
villamosenergia-kereskedelemre és az egyszerûsített
villamosenergia-kereskedelemre vonatkozó mûködési

engedély

79.  §

(1) A vil la mos ener gia-ke res ke de lem re, a kor lá to zott
vil la mos ener gia-ke res ke de lem re és az egy sze rû sí tett vil la -
mos-ener gia ke res ke de lem re vo nat ko zó en ge dély irán ti
ké re lem hez a 15. szá mú mel lék let ben elõ ír ta kat kell csa tol -
ni.

(2) A VET 88.  § (3) be kez dés d) pont já ban elõ írt fel té te -
lek nek a kül föl di gaz dál ko dó szer ve zet bár mely ma gyar -
or szá gi iro dá ja vagy jogi kép vi se lõ je út ján is ele get te het.
A ké rel me zõ és a ma gyar or szá gi iro da, il let ve jogi kép vi -
se lõ kö zöt ti jog vi szonyt, va la mint a jog sze rû iro da hasz ná -
la tot a ké re lem be nyúj tá sa kor hi telt ér dem lõ en iga zol ni
kell.

(A VET 89.  §-ához)

A szervezett villamosenergia-piac mûködtetésére
vonatkozó engedély

80.  §

(1) A szer ve zett vil la mos ener gia-pi ac mû kö dé sé re vo -
nat ko zó ké re lem hez a 16. szá mú mel lék let ben elõ ír ta kat
kell csa tol ni.

(2) A VET 53.  §-ának (2) be kez dé se sze rin ti fi ók te lep mû -
kö dé sé re vo nat ko zó ké rel met az anya vál la lat nyújt ja be.

(A VET 90.  §-ához)

Az egyetemes szolgáltatásra vonatkozó engedély

81.  §

(1) Az egye te mes szol gál ta tó en ge dély ké rel mé ben fel -
tün tet he tõ leg ki sebb szol gál ta tá si te rü let a me gye, az adott
me gyé be be le ért ve a te rü le tén fekvõ megyei jogú várost is.

(2) Az egye te mes szol gál ta tó a mû kö dé si en ge dé lye
alap ján jo go sult a vil la mos ener gia ha tá ron ke resz tül tör té -
nõ be-, il let ve kiszállítására is.

(3) Az egye te mes szol gál ta tás ra vo nat ko zó en ge dély
irán ti ké re lem hez mel lé kel ni kell a 17. szá mú mel lék let ben
elõ ír ta kat.

(A VET 91.  §-ához)

Az engedély módosítása

82.  §

(1) Az en ge dé lyes az en ge dély mó do sí tá sá ra okot adó
kö rül mé nyek – kü lö nö sen az en ge dély mel lék le te i nek tar -
tal má ban be kö vet ke zett vál to zá sok – be kö vet ke zé se ese -
tén kö te les a Hi va talt a vál to zás be kö vet ke zé sé tõl szá mí -
tott 30 na pon be lül értesíteni és az engedély módosítását
kérelmezni.

(2) Az en ge dély mó do sí tá sá ra az en ge dély ki adá sá ra vo -
nat ko zó sza bá lyo kat kell meg fele lõen alkalmazni.

(A VET 92–95. §-ához)

Egyes cégjogi eseményekre vonatkozó közös szabályok

83.  §

(1) A VET 92.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott cég jo -
gi ese mé nyek ese tén a ké rel met a cég jo gi ese ménnyel érin -
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tett en ge dé lyes (több érin tett en ge dé lyes ese tén egyen -
ként) kö te les benyújtani a Hivatalhoz.

(2) A VET 93.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott be fo -
lyás szer zés ese tén a ké rel met a köz vet len mó don be fo lyást 
sze rez ni kí vá nó kö te les a Hivatalnak benyújtani.

(3) A VET 94.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ügy le -
tek ese tén a ké rel met az érin tett en ge dé lyes kö te les be -
nyúj ta ni a Hivatalhoz.

(4) Az (1)–(3) be kez dés sze rin ti ké re lem hez mel lé kel ni
kell:

a) a – vál to zás sal, ké re lem mel – érin tett en ge dé lyes
meg ne ve zé se (tel jes cég név), kép vi se lõ jé nek meg ne ve zé -
se, elérhetõsége,

b) az en ge dé lyes re vo nat ko zó har minc nap nál nem ré -
geb bi ere de ti cég ki vo nat vagy hi te les másolata,

c) an nak iga zo lá sa, hogy az e ren de let ben elõ írt va gyo -
ni-mû kö dé si fel té te lek to vább ra is fennállnak,

d) az en ge dé lyes nyi lat ko za ta arra vo nat ko zó an, hogy
VET 75.  §-ának (3) be kez dé sé nek c)–e) pont ja i ban meg -
ha tá ro zott ki zá ró okok vele szem ben nem állnak fenn,

e) a ha tó sá gi jó vá ha gyás ra irá nyu ló ké re lem meg ne ve -
zé se, a ha tó sá gi jó vá ha gyást igény lõ ügy let részletes
bemutatása,

f) az el já rá si díj be fi ze té sét ta nú sí tó do ku men tum (ké -
relmezõnként),

g) amennyi ben a ké re lem be nyúj tá sa so rán jogi kép vi -
se lõ út ján jár el, úgy a kép vi se le ti meg ha tal ma zás,

h) mind azon sze mé lyek alá írá si cím pél dá nya vagy an -
nak hi te les má so la ta, akik a ké re lem hez csa tolt ira to kat
aláírták.

(5) A (2) be kez dés sze rin ti ké re lem hez – a (4) be kez dés -
ben meg ha tá ro zot ta kon túl me nõ en – mel lé kel ni kell
továbbá:

a) a be fo lyást sze rez ni kí vá nó ké rel me zõ meg ne ve zé se
(tel jes cég név), kép vi se lõ jé nek meg ne ve zé se, el ér he tõ sé -
ge,

b) a be fo lyást sze rez ni kí vá nó ké rel me zõ re vo nat ko zó
har minc nap nál nem ré geb bi ere de ti cég ki vo nat vagy hi te -
les má so la ta; kül föl di vál lal ko zás ese tén an nak cég ki vo na -
ta és hi te les ma gyar nyel vû for dí tá sa, vagy cég be jegy zés -
rõl  szóló iga zo lás és hi te les ma gyar nyel vû for dí tá sa (en -
nek hi á nya ese tén an nak iga zo lá sa, hogy a kül föl di vál lal -
ko zást sa ját joga sze rint a vállalati, gazdasági, kamarai
vagy cégnyilvántartásba bejegyezték),

c) a be fo lyást sze rez ni kí vá nó ké rel me zõ és kap csolt
vál lal ko zá sai ma gyar or szá gi ener gia ipa ri be fek te té se i nek
és ré sze se dé se i nek be mu ta tá sa a VET és a föld gáz el lá tás -
ról  szóló tör vény hatálya alá tartozó engedélyesekben,

d) a be fo lyást sze rez ni kí vá nó ké rel me zõ tel jes bi zo -
nyí tó ere jû ma gán ok irat ba fog lalt nyi lat ko za ta arra vo nat -
ko zó an, hogy hoz zá já rul a ké re lem hez mel lé kelt
irat(ok)ban fog lal tak va ló di sá gá nak a Hi va tal ál tal meg ke -
re sett szervek útján történõ ellenõrzéséhez,

e) a be fo lyás szer zés re irá nyu ló ügy le tet meg elõ zõ, va -
la mint az ügy let zá rá sa után ki ala ku ló tár sa sá gi (engedé -

lyesi) struk tú rát mu ta tó ábra, fel tün tet ve a köz vet len és
köz ve tett tu laj do ni és irányítási viszonyokat.

Engedélyköteles tevékenységek más személy általi
végzésére vonatkozó közös szabályok

84.  §

(1) Az át vi te li rend szer irá nyí tó, az el osz tó és az egye te -
mes szol gál ta tó az 56.  § alá nem tar to zó te vé keny sé gek te -
kin te té ben jogosult

a) bár mely sze mélyt fel ha tal maz ni arra, hogy az en ge -
dé lyé ben meg ha tá ro zott te vé keny sé ge ket a Hi va tal elõ ze -
tes hoz zá já ru ló határozata alapján,

b) bár mely sze mélyt fel ha tal maz ni arra, hogy az en ge -
dé lyé ben az a) pont sze rint meg nem ha tá ro zott te vé keny -
sé ge ket a Hi va tal elõ ze tes értesítése mellett

szer zõ dés alap ján lás sák el (a továb biak ban: ki szer ve zés).

(2) Az (1) be kez dés a) pont ja sze rin ti ki szer ve zés hez
tör té nõ hoz zá já ru lás ra irá nyu ló, a 83.  § (3)–(4) be kez dé se
sze rin ti ké re lem alap ján in du ló el já rás so rán a Hi va tal
VET 95.  § (1) be kez dé sé ben fog lal ta kon be lül kü lö nö sen a 
leg ki sebb költ ség el vé nek való meg fe le lést is vizs gál ja,
ezért a jó vá ha gyás hoz az en ge dé lyes nek iga zol nia kell,
hogy a te vé keny ség ki szer ve zett for má ban tör té nõ vég zé se 
a rög zí tett idõ tá von be lül és pénz ügyi fel té te lek mel lett in -
kább meg fe lel a leg ki sebb költ ség el vé nek és a fel hasz ná -
lói ér de kek nek, mint ha sa ját maga vé gez né azo kat.

85.  §

A Hi va tal az 52.  § (1) be kez dé sé nek és a 84.  § (1) be kez -
dé sé nek meg fele lõen az át vi te li rend szer irá nyí tó, az el osz -
tó és az egye te mes szol gál ta tó en ge dé lyé ben meg ha tá roz -
hat ja az en ge dé lyes en ge dély kö te les te vé keny sé gé nek
kap cso ló dó te vé keny ség nek mi nõ sü lõ je len tõs – más ál tal
a Hi va tal elõ ze tes hoz zá já ru lá sa alap ján vé gez he tõ – ré szét 
az 56.  §-sal össz hang ban, va la mint a más sze mé lyek kel
tör té nõ vég zés fel té te le it, továbbá a hozzájárulás nélkül
kiszervezhetõ másodlagos tevékenységek körét.

86.  §

(1) Az en ge dé lyes kö te les biz to sí ta ni, hogy a Hi va tal
en ge dé lye alap ján az en ge dély kö te les te vé keny ség egyes
ele me i nek más sze mély ál tal tör té nõ vég zé se a VET és a
vég re haj tá sá ra ki adott jog sza bá lyok, az en ge dély, a vil la -
mos ener gia-el lá tá si sza bály za tok, az en ge dé lyes üz let sza -
bály za ta és a Hi va tal en ge dé lyes re vo nat ko zó ha tá ro za tai
ren del ke zé se i vel össz hang ban történjen.
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(2) Az en ge dély kö te les te vé keny ség egyes ele me it vég -
zõ más sze mély (a továb biak ban: köz re mû kö dõ) kö te les az 
(1) be kez dés ben meg ha tá ro zott va la mennyi elõ írás meg is -
me ré sé re, be tar tá sá ra.

(3) Az en ge dé lyes a köz re mû kö dõ ál tal vég zett te vé -
keny sé gért úgy fe lel, mint ha azt maga vé gez te volna.

(4) Ha a köz re mû kö dõ a (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott 
va la mely elõ írást meg sze gi, a Hivatal

a) az en ge dé lyes sel, vagy az in teg rált vil la mos ener -
gia-ipa ri vál lal ko zás nak a ki szer ve zett te vé keny sé get vég -
zõ, e tör vény sze rint nem en ge dély kö te les tag já val szem -
ben a VET 96.  §-ában fog lalt jog kö vet kez mé nye ket
alkalmazza, valamint egyidejûleg

b) a jog sér tés sú lyá ra te kin tet tel vissza von hat ja a köz -
re mû kö dõ be vo ná sá hoz tör té nõ hoz zá já ru ló ha tá ro za tát,
va la mint kö te lez he ti az en ge dé lyest a ha tá ro zat tal érin tett
te vé keny sé gek összes sé gé nek, il let ve egy ré szé nek a sa ját
sze mély zet tel és/vagy esz kö zök kel tör té nõ foly ta tó la gos
vég zé sé re, vagy a tevékenység(ek) végzésének újra
pályáztatására.

87.  §

A 84–85.  § elõ írásaival össze füg gés ben a jó vá ha gyás -
hoz az en ge dé lyes kö te les be nyúj ta ni a szol gál ta tá si szer -
zõ dést, vagy an nak ter ve ze tét, mely nek min den egyes ki -
szer ve zett szol gál ta tás ese té ben tartalmaznia kell a
következõket:

a) a szol gál ta tás tar tal ma, be le ért ve an nak nyúj tá sá nak
he lye és ideje,

b) a szol gál ta tás szín vo na lá nak mé ré sé re szol gá ló pa ra -
mé te rek,

c) a pa ra mé te rek elv árt ér té kei,

d) a szol gál ta tá si szín vo nal be nem tar tá sá nak kö vet -
kez mé nyei,

e) a költ ség el szá mo lás mód ja,

f) az üzem za va rok el há rí tá sa, mint ki emelt fon tos sá gú
szol gál ta tás vo nat ko zá sá ban az adat áram lást tar tal ma zó
elõ írások, az üzem za var el há rí tás idõ tar ta má ra meg ál la pí -
tott nor ma tí vák és a tényadatok archiválásának rendszere,

g) a szer zõ dés fel mon dá sá nak ese tei, mód ja és jog kö -
vet kez mé nyei.

88.  §

Amennyi ben az en ge dé lyes en ge dély kö te les te vé keny -
sé gé hez kap cso ló dó te vé keny sé gek egyes ele me it – a Hi -
va tal hoz zá já ru ló ha tá ro za ta alap ján – kap csolt vál lal ko zás 
vég zi, úgy e kap csolt vál lal ko zás a ki szer ve zés sel érin tett
kap cso ló dó te vé keny ség vég zé sé re – sem rész ben sem
egészben – nem jogosíthat fel más vállalkozást.

89.  §

(1) Az át vi te li rend szer irá nyí tó és az el osz tó a ki szer ve -
zés sel össze füg gõ ki vá lasz tás ra és meg bí zás ra vonatko -
zóan – amennyi ben az nem tar to zik a köz be szer zé sek rõl
 szóló tör vény (a továb biak ban: Kbt.) ha tá lya alá – a VET
24.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott sa ját bel sõ ki vá lasz -
tá si szabályzatában foglaltak szerint jár el.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti bel sõ ki vá lasz tá si sza bály -
za tuk ban az en ge dé lye sek a ki vá lasz tás sal és meg bí zás sal
tör té nõ szol gál ta tás be szer zé se ik re vo nat ko zó an – és a Hi -
va tal hoz zá já ru ló ha tá ro za ta alap ján ki szer ve zett for má -
ban tör té nõ te vé keny sé gek re ér tel me zet ten – a pá lyáz ta tás, 
il let ve a ver se nye zte tés kö rül mé nye it szabályozzák. A
kiválasztási szabályzat legalább az alábbiakat tartalmazza:

a) a szem pon tok meg ha tá ro zá sát, me lyek alap ján a há -
ló zat kar ban tar tá si, ja ví tá si, fel újí tá si mun ká i val, va la mint
fej lesz té sé vel, il let ve ügy fél szol gá la ti te vé keny sé gé vel
össze füg gés be hoz ha tó be szer zé sek ese tén az en ge dé lyes a 
Kbt. elõ írásait tart ja irány adó nak, ha az en ge dé lyes nek
ilyen beszerzései nem lesznek, akkor ennek a rögzítését;

b) a szem pon tok meg ha tá ro zá sát, me lyek alap ján a há -
ló zat kar ban tar tá si, ja ví tá si, fel újí tá si mun ká i val, va la mint
fej lesz té sé vel, il let ve ügy fél szol gá la ti te vé keny sé gé vel
össze füg gés be hoz ha tó be szer zé sek ese tén az en ge dé lyes a 
sa ját bel sõ ki vá lasz tá si sza bály za tá ban meghatározott
feltételeit és eljárásait tartja irányadónak;

c) a pá lyáz ta tá si és/vagy ver se nyez te té si el já rás ren det,
il let ve az ezek so rán al kal ma zott sza bály rend szer
ismertetését;

d) az el já rás ren det és a fel té te le ket, ame lyek sze rint a
ter mé sze tes sze mély, vagy gaz dál ko dó szer ve zet ki vá lasz -
tá sá ra és meg bí zá sá ra vo nat ko zó an pályázatot nyújthat be.

(3) A ki vá lasz tá si sza bály za tot a Hi va tal hagy ja jóvá. A
sza bály zat mó do sí tá sa i nak jó vá ha gyá sát az en ge dé lye sek
a mó do sí tás be ve ze té sét meg elõ zõ en a VET 168.  §-ában
meg ha tá ro zott el já rá si ha tár idõ figye lembe véte lével
kötelesek kérni.

(4) Az en ge dé lye sek kö te le sek a mó do sí tá sok kal egy sé -
ges szer ke zet be fog lalt bel sõ ki vá lasz tá si sza bály za ta i kat
honlapjukon közzétenni.

Alapvetõ eszközökkel való rendelkezés közös szabályai

90.  §

(1) A Hi va tal az át vi te li rend szer irá nyí tó, az el osz tó és
az egye te mes szol gál ta tó mû kö dé si en ge dé lyé ben meg ha -
tá roz za az en ge dé lyes alap ve tõ esz kö ze i nek azon kö rét,
ame lyek kel való ren del ke zés hez (alap ve tõ esz kö zök kel
való ren del ke zés) a Hi va tal elõ ze tes hoz zá já ru ló ha tá ro za -
ta szük sé ges, va la mint meg ha tá roz za ezen esz kö zök kel
való ren del ke zés fel té te le it.
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(2) Az át vi te li rend szer irá nyí tó, az el osz tó és az egye te -
mes szol gál ta tó kö te les sa ját tu laj don ban lévõ esz kö zök kel 
vé gez ni en ge dély kö te les te vé keny sé ge mû kö dé si en ge -
dély ben meg ha tá ro zott ele me it, kü lö nös te kin tet tel az
aláb bi esz kö zök re:

a) a nagy fe szült sé gû, a kö zép- és kis fe szült sé gû köz cé -
lú há ló zat, valamint

b) rend szer- és üzem irá nyí tá si, to váb bá a tel je sít mény -
sza bá lyo zó esz kö zök, va la mint a mé ré si és el szá mo lá si és
a rend szer irá nyí tás hoz, va la mint mé rés-el szá mo lás hoz
szükséges informatikai eszközök.

(A VET 96–98.  §-ához)

Az engedély megszegése, bírság kiszabása

91.  §

(1) A Hi va tal a VET 96.  §-ának (1) be kez dé se a) és
b) pont ja i ban fog lalt jog kö vet kez mé nye ket együt te sen is
alkalmazhatja.

(2) A VET 96–97.  §-a sze rint ki szab ha tó bír ság fel sõ ha -
tá ra a kö vet ke zõ össze gek kö zül a magasabb

a) az en ge dé lyes en ge dély kö te les te vé keny sé gé bõl
szár ma zó, tárgy évet meg elõ zõ évi net tó ár be vé te lé nek
1%-a, vagy

b) száz mil lió fo rint.

(3) A bír ság is mé tel ten is ki szab ha tó.

(4) A bír sá got kész pénz át uta lá si meg bí zás sal vagy a Hi -
va tal – a bír sá got ki sza bó ha tá ro zat ban meg je lölt – bank -
szám lá já ra tör té nõ át uta lás sal lehet megfizetni.

(A VET 100–102.  §-ához)

A vertikálisan integrált villamosenergia-ipari
vállalkozásokra vonatkozó szétválasztási szabályok

92.  §

(1) Az át vi te li rend szer irá nyí tá si és az el osz tó há ló za ti
en ge dély esi te vé keny sé get el lá tó gaz da sá gi tár sa ság ve ze -
tõ ál lá sú mun ka vál la ló já nak, va la mint az en ge dély esi te -
vé keny sé get el lá tó szer ve ze ti egy ség ve ze tõ jé nek mun ka -
szer zõ dé sé ben, il le tõ leg meg bí zá si szer zõ dé sé ben rög zí te -
ni kell a fel mon dás ra vo nat ko zó sza bá lyo kat. Az át vi te li
rend szer irá nyí tá si és az el osz tó há ló za ti en ge dély esi te vé -
keny sé get el lá tó gaz da sá gi tár sa ság ve ze tõ ál lá sú mun ka -
vál la ló já nak, va la mint az en ge dély esi te vé keny sé get el lá tó 
szer ve ze ti egy ség ve ze tõ jé nek fel mon dá sá ról, a fel mon dás 
in do ka i ról és kö rül mé nye i rõl az át vi te li rend szer irá nyí tá si
és az el osz tó há ló za ti en ge dé lyes a fel mon dást megelõ -
zõen kö te les tá jé koz tat ni a Ma gyar Ener gia Hi va talt.

(2) Az át vi te li rend szer irá nyí tá si és az el osz tó há ló za ti
en ge dé lyes ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je, fel ügye lõ bi zott sá gi
tag ja és ve ze tõ ál lá sú mun ka vál la ló ja a tiszt sé ge, il let ve
mun ka vi szo nya meg szû né sét kö ve tõ egy éven be lül kö te -
les a Hi va tal nak je len te ni, ha más en ge dé lyes ve ze tõ tiszt -
ség vi se lõ je, fel ügye lõ bi zott sá gi tag ja vagy ve ze tõ ál lá sú
mun ka vál la ló ja kí ván len ni. A Hi va tal írás be li jó vá ha gyá -
sa nél kül a mun ka vi szony meg szû nést kö ve tõ egy év el tel -
té ig az em lí tett tiszt sé gek nem tölt he tõk be.

(3) Az át vi te li rend szer irá nyí tá si és az el osz tó há ló za ti
en ge dé lyes ko ráb bi ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je, fel ügye lõ bi -
zott sá gi tag ja és ve ze tõ ál lá sú mun ka vál la ló ja a tiszt sé ge,
il let ve mun ka vi szo nya meg szû né sét köve tõen kö te les üz -
le ti ti tok ként ke zel ni az át vi te li rend szer irá nyí tá si és az el -
osz tó há ló za ti en ge dé lyes nél tu do má sá ra ju tott mind azon
információkat, amelyek a piaci szereplõk számára
nyilvánosan nem hozzáférhetõek.

93.  §

Az in for má ci ó hoz való hoz zá fé rés te kin te té ben az át vi -
te li rend szer irá nyí tá si és az el osz tó há ló za ti en ge dé lyes
kö te les biz to sí ta ni, hogy a vil la mos ener gia-ipa ri vál lal ko -
zá sok és a fel hasz ná lók egyen lõ bá nás mód ban ré sze sül je -
nek, te kin tet nél kül arra, hogy azok az in teg rált vál lal ko zás 
ré szei, az in teg rált vál lal ko zás vál la la ti kö ré be tar to zó ter -
me lõi en ge déllyel, vil la mos-ener gia ke res ke de lem re vo -
nat ko zó vagy egye te mes szol gál ta tói en ge déllyel ren del -
ke zõ gaz da sá gi tár sa ság gal jog vi szony ban álló fel hasz ná -
lók, vagy más, ön ál ló vál lal ko zá sok, il let ve fel hasz ná lók.

94.  §

Az át vi te li rend szer irá nyí tá si és az el osz tó há ló za ti en -
ge dé lyes gaz da sá gi tár sa ság sa ját éves üz le ti ter vé re és az
ela dó so dás mér té ké re ja vas la tot tesz. Amennyi ben az
anya vál la lat az át vi te li rend szer irá nyí tá si és az el osz tó há -
ló za ti en ge dé lyes ja vas la tát nem hagy ja jóvá, az el uta sí tás,
il let ve mó do sí tás indokait és körülményeit jelenteni kell a
Hivatalnak.

95.  §

(1) Az át vi te li rend szer irá nyí tá si és az el osz tó há ló za ti
en ge dé lyes kö te les olyan szer ve ze ti egy sé gek rõl, és ah hoz
tar to zó szak sze mély zet rõl gon dos kod ni, ame lyek ké pe sek
meg hoz ni a VET 101.  §-ának l) pont já ban fog lalt – a 84.  §
(1) be kez dé se sze rin ti – tevékenységre vonatkozó önálló
döntéseket.

(2) Az át vi te li rend szer irá nyí tá si és az el osz tó há ló za ti
en ge dé lyes kö te les olyan szer ve ze ti egy sé gek rõl, és ah hoz
tar to zó szak sze mély zet rõl gon dos kod ni, ame lyek ké pe sek
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meg hoz ni a mû kö dé si en ge dé lyek alap ján, a Hi va tal jó vá -
ha gyá sá val a 84–89.  § ren del ke zé se i vel össz hang ban ki -
szer ve zett te vé keny sé gek re vo nat ko zó ön ál ló dön té se ket.

(3) A Hi va tal ál tal kül dött írás be li kül de mé nyek (le ve -
lek, ér te sí té sek, meg hí vók, ha tá ro za tok stb.) kéz be sí té se
az át vi te li rend szer irá nyí tá si és az el osz tó há ló za ti en ge -
dély ben rög zí tett el ér he tõ sé gek re tör té nik, füg get le nül at -
tól, hogy a kül de mény tár gyát ké pe zõ át vi te li rend szer irá -
nyí tá si, há ló za ti vagy tá mo ga tó te vé keny sé get az en ge dé -
lyes vál lal ko zás ke re té ben vég zik-e.

96.  §

(1) Az át vi te li rend szer irá nyí tá si és az el osz tó há ló za ti
en ge dé lyes kö te les a VET 101.  § p) pont ja sze rin ti meg fe -
le lé si prog ra mot ki dol goz ni, és a Hi va tal hoz jóváhagyásra
benyújtani.

(2) A meg fe le lé si prog ra mot az át vi te li rend szer irá nyí -
tá si és az el osz tó há ló za ti en ge dé lyes leg alább négy éven -
ként ak tu a li zál ja, és jó vá ha gyás ra benyújtja a Hivatalnak.

(3) Az ak tu a li zált meg fe le lé si prog ra mot az adott évi
meg fe le lé si je len tés sel együtt kell a Hi va tal hoz be nyúj ta -
ni.

(4) A jó vá ha gyott meg fe le lé si prog ra mot, va la mint a
Hi va tal jó vá ha gyó ha tá ro za tát az át vi te li rend szer irá nyí tá -
si és az el osz tó há ló za ti en ge dé lyes nyilvánosságra hozza.

(5) A meg fe le lé si prog ram kö te le zõ tar tal mi elemei:

1. Az át vi te li rend szer irá nyí tá si és az el osz tó há ló za ti
en ge dé lyes bel sõ és kül sõ üz le ti fo lya ma ta i nak te vé keny -
ség szin tû be mu ta tá sa, amely bi zo nyít ja az en ge dé lyes ön -
ál ló mû kö dé sét és önálló döntéshozatali lehetõségeit.

2. A ver ti ká li san in teg rált vál lal ko zás szer ve ze ti fel épí -
té sé bõl, il let ve a vál lal ko zás hoz kap cso ló dó jogi sze mé -
lyek ala pí tó ok ira ta i ból kö vet ke zõ, kü lön bö zõ ve ze tõi
szin tek hez kap cso ló dó ha tás kö rök, információáramlási és
beszámolási útvonalak.

3. A ver ti ká li san in teg rált vál lal ko zás fõ dön tés ho zó
szer ve i nek összetétele.

4. Az en ge dé lyes te vé keny ség füg get len mû kö dé sé hez
szük sé ges erõ for rá sok (sze mé lyi, tár gyi, pénz ügyi)
biztosítottsága.

5. Az át vi te li rend szer irá nyí tá si és az el osz tó há ló za ti
te vé keny ség ve ze té sé ért fe le lõs sze mély mun ka vég zés re
irá nyu ló jog vi szo nya fel mon dá sá nak, vagy ve ze tõ tiszt sé -
gé bõl, il let ve a fel ügye lõ bi zott ság ból történõ
visszahívásának lehetséges indokai.

6. A ve ze tõk dí ja zá sá nak ele mei (rész vény jut ta tás, tel -
je sít mény ará nyos díjazás stb.).

7. Az ügy fél kap cso lat-ke ze lés fo lya ma ta i nak is mer te -
té se.

8. A szak sze mély zet re vo nat ko zó, az egyen lõ bá nás -
mó dot biz to sí tó rész le tes ma ga tar tá si szabályok.

9. A szak sze mély zet re vo nat ko zó, a te vé keny sé gek
szét vá lasz tá sát be mu ta tó ok ta tá si rend szer és an nak te ma -
ti ká ja.

10. Adat ke ze lé si el já rá sok és azok meg va ló sí tá sa az in -
for ma ti kai rend sze rek ben, kü lö nös te kin tet tel a kü lön bö zõ 
adat tí pu sok ka te go ri zá lá sá ra és a bizalmas információk
kezelésére.

11. A ki szer ve zett te vé keny sé gek ese tén elõ írt adat ke -
ze lé si sza bá lyok és eljárások.

12. A te vé keny sé gek szét vá lasz tá sá ra vo nat ko zó sza -
bá lyok al kal ma zá sá nak fel ügye le te és ellenõrzése.

13. A te vé keny sé gek szét vá lasz tá sá ra vo nat ko zó sza -
bá lyok meg sér té se ese tén al kal ma zan dó szankciók
rendszere.

14. Az át vi te li rend szer irá nyí tá si és az el osz tó há ló za ti
en ge dé lyes te vé keny ség hez tar to zó ki szer ve zett te vé keny -
sé gek vég zé sé nek kö rül mé nyei, szer zõ dé ses fel té te lei, kü -
lö nös te kin tet tel az ára zás ra és a szolgáltatás minõségi
elemeire.

15. A tá mo ga tó te vé keny sé gek vég zé sé nek kö rül mé -
nyei, szer zõ dé si fel té te lei, kü lö nös te kin tet tel az ára zás ra
és szol gál ta tás minõségi elemeire.

16. Az át vi te li rend szer irá nyí tá si és az el osz tó há ló za ti
te vé keny ség fi zi kai el kü lö ní té sé re, va la mint az ön ál ló ar -
cu lat ki ala kí tá sá ra vo nat ko zó törekvések és elképzelések.

17. A prog ram ban le fek te tett elõ írások meg va ló sí tá sá -
nak idõ be li üte me zé se, az el ért ered mé nyek és a je len le gi
ál la pot mel lett a jö võ be li elvárások bemutatása.

18. A meg fe le lé si prog ram és a meg fe le lé si je len tés
össze ál lí tá sá ért fe le lõs, az át vi te li rend szer irá nyí tá si és az
el osz tó há ló za ti en ge dé lyes nél ta lál ha tó ve ze tõ (szervezeti 
egység) kijelölése.

97.  §

(1) A te vé keny ség-szét vá lasz tá si sza bá lyok be tar tá sá ról 
és a meg fe le lé si prog ram vég re haj tá sá ról az át vi te li rend -
szer irá nyí tá si és az el osz tó há ló za ti en ge dé lyes éves
megfelelési jelentést készít.

(2) A meg fe le lé si je len tést min den év már ci us 1-jé ig
kell jó vá ha gyás ra be nyúj ta ni a Hivatalnak.

(3) A meg fe le lé si je len tést a meg fe le lé si prog ram ban
meg je lölt fe le lõs ve ze tõ (szer ve ze ti egy ség) ké szí ti el. A
meg fe le lé si je len tés a ver ti ká li san in teg rált vál la la ton be -
lül nem képezheti jóváhagyás tárgyát.

(4) A jó vá ha gyott meg fe le lé si je len tést, va la mint a Hi -
va tal jó vá ha gyó ha tá ro za tát az át vi te li rend szer irá nyí tá si
és az el osz tó há ló za ti en ge dé lyes nyilvánosságra hozza.

(5) A meg fe le lé si je len tés kö te le zõ tar tal mi elemei:
a) A te vé keny sé gek szét vá lasz tá sá ra vo nat ko zó meg fe -

le lé si prog ram vég re haj tá sá nak éves ta pasz ta la tai és ér té -
ke lé se a meg fe le lé si prog ram kö te le zõ tartalmi elemeit
követve.
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b) A jó vá ha gyott meg fe le lé si prog ram hoz ké pest be kö -
vet ke zett vál to zá sok le írá sa és in dok lá sa, kü lö nös te kin tet -
tel az üz le ti fo lya ma tok ra, a szer ve ze ti fel épí tés re, a ha tás -
kö rök re, in for má ció áram lá si és beszámolási útvonalakra.

c) Az át vi te li rend szer irá nyí tá si és az el osz tó há ló za ti
en ge dé lyes ve ze té sé ben be kö vet ke zett vál to zá sok, és azok 
indoklása.

d) A meg fe le lé si prog ram alap ján vég re haj tott ok ta tá -
sok.

e) A meg fe le lé si prog ram alap ján vég re haj tott in for ma -
ti kai és ügy vi tel-szer ve zé si vál to zá sok bemutatása.

f) A kö vet ke zõ meg fe le lé si évre ter ve zett, a te vé keny -
sé gek szét vá lasz tá sá val kap cso la tos intézkedések.

g) A meg fe le lé si prog ram tól való el té rés, és an nak in -
dok lá sa.

h) A te vé keny sé gek szét vá lasz tá sá hoz kap cso ló dó vi -
tás vagy pe res ügyek be mu ta tá sa, kü lö nö sen a há ló zat hoz
való hoz zá fé rés, és az in for má ció ke ze lés vitás esetei.

i) A tá mo ga tó funk ci ók és a ki szer ve zett te vé keny sé -
gek vég zé sé nek rész le tes ér té ke lé se, kü lö nös te kin tet tel a
pi a ci ala pú ára zás ki ala kí tá sá ra, va la mint a mi nõ sé gi
követelmények felügyeletére.

j) Az ön ál ló vál la la ti ar cu lat ki ala kí tá sá ra tett in téz ke -
dé sek.

(6) Meg té vesz tõ vagy va lót lan in for má ci ók köz lé se ese -
tén a Hi va tal az át vi te li rend szer irá nyí tá si és az el osz tó há -
ló za ti en ge dé lyes sel szem ben a VET 96.  §-ának (1) be kez -
dé se sze rin ti jogkövetkezményeket alkalmazza.

98.  §

Bi zal mas in for má ci ók ese tén az át vi te li rend szer irá nyí -
tá si és az el osz tó há ló za ti en ge dé lyes a meg fe le lé si prog -
ram, il let ve a meg fe le lé si je len tés Hi va tal hoz tör té nõ be -
nyúj tá sa so rán kér he ti a meg fe le lé si prog ram és a meg fe le -
lé si je len tés egyes ré sze i nek bi zal mas ke ze lé sét. A Hi va tal
egyet ér té se ese tén a bizalmasnak minõsített részeket nem
kell nyilvánosságra hozni.

99.  §

(1) Az át vi te li rend szer irá nyí tá si és az el osz tó há ló za ti
en ge dé lyes gaz da sá gi tár sa ság az éves meg fe le lé si je len -
tés ben nyi lat ko zik ar ról, hogy nincs tu laj do no si ré sze se dé -
se más, e tör vény sze rint en ge dély kö te les, nem át vi te li
rend szer irá nyí tói, il let ve nem elosz tói engedélyes
tevékenységet végzõ gazdasági társaságban.

(2) Amennyi ben az át vi te li rend szer irá nyí tá si és az el -
osz tó há ló za ti en ge dé lyes gaz da sá gi tár sa ság tu laj don -
résszel ren del ke zik a szer ve zett vil la mos ener gia-pi a ci en -
ge dé lyes ben, az éves meg fe le lé si je len tés ben kö te les nyi -
lat koz ni a VET 54. és 177.  §-ában meghatározott tulajdoni
korlátok betartásáról.

(3) Az át vi te li rend szer irá nyí tá si és az el osz tó en ge dé -
lyes tár sa ság VET 101.  § c) pont ja sze rin ti mun ka vál la ló ja
az éves meg fe le lé si je len tés ben nyi lat ko zik ar ról, hogy
nem szer zett ré sze se dést a rend szer irá nyí tá si, il le tõ leg
elosz tói en ge dély esi te vé keny sé get el lá tó gaz da sá gi tár sa -
sá gon kí vül e tör vény sze rint en ge dély kö te les vil la mos -
ener gia-ipa ri te vé keny sé get foly ta tó gaz da sá gi tár sa ság -
ban, vagy an nak kap csolt vál lal ko zá sá ban; nem ve ze tõ
tiszt ség vi se lõ je ilyen gaz da sá gi tár sa ság nak, to váb bá nem
lé te sí tett mun ka vi szonyt vagy mun ka vég zés re irá nyu ló
egyéb jog vi szonyt ilyen gaz da sá gi társasággal.

(A VET 103–105.  §-ához)

Számviteli szétválasztás

100.  §

A ho ri zon tá li san in teg rált vil la mos ener gia-ipa ri vál lal -
ko zás, amennyi ben éves ár be vé te lé nek leg fel jebb 1%-a
szár ma zik a nem en ge dély kö te les te vé keny ség(ek)bõl,
nem kö te les ezen te vé keny sé gek re ön ál ló mér le get és
ered mény ki mu ta tást ké szí te ni. Et tõl füg get le nül a nem en -
ge dély kö te les te vé keny ség bõl szár ma zó be vé te le ket és rá -
for dí tá so kat, va la mint a te vé keny ség hez kap cso ló dó
eszközöket a számviteli éves beszámoló kiegészítõ
mellékletében részletezni kell.

101.  §

(1) Az Szt. sze rin ti össze vont (kon szo li dált) szám vi te li
éves be szá mo ló ké szí té sé re kö te le zett, ver ti ká li san in teg -
rált vál lal ko zás az össze vont (kon szo li dált) szám vi te li
éves be szá mo ló ja ki egé szí tõ mel lék le té ben kö te les az
össze vont (kon szo li dált) szám vi te li éves be szá mo ló ké szí -
té sé re kö te le zett vál lal ko zás ke re té ben végzett engedélyes
tevékenység elkülönített bemutatására.

(2) Az el kü lö ní tett be mu ta tás leg alább ön ál ló mér le get
és ered mény ki mu ta tást jelent.

102.  §

(1) Amennyi ben az egye te mes szol gál ta tó vil la mos -
ener gia-ke res ke dõi en ge déllyel is ren del ke zik, ak kor az
egye te mes szol gál ta tó ként és vil la mos ener gia-ke res ke dõ -
ként vá sá rol ni kí vánt vil la mos ener gia el kü lö ní tett el szá -
mo lá sá ra és nyil ván tar tá sá ra ál ta la ki dol go zott rész le tes
sza bá lyo kat elõ ze tes jó vá ha gyás ra be kell nyúj ta nia a Hi -
va tal hoz.

(2) Az en ge dé lyes te vé keny sé gek ön ál ló be mu ta tá sá ra
kö te le zett ho ri zon tá li san és ver ti ká li san in teg rált vál lal ko -
zá sok a te vé keny sé gek ön ál ló be mu ta tá sa so rán kö te le sek
az ön ál ló mér leg és ered mény-ki mu ta tás ban fel tün te tett
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ada tok hát te ré re vo nat ko zó írás be li szö ve ges ma gya rá za -
tot adni.

(3) A Hi va tal fel ada ta i nak el lá tá sá hoz az en ge dé lye sek
kö te le sek in for má ci ót be sze rez ni és szol gál tat ni a nem az
en ge dé lyes tár sa ság ál tal vég zett tá mo ga tó, il let ve ki szer -
ve zett en ge dé lyes te vé keny sé gek rá for dí tá sa i ról, il let ve
költ sé ge i rõl.

103.  §

A szám vi te li szét vá lasz tás ra vo nat ko zó fõ kö ve tel mé -
nye ket és alap el ve ket e ren de let 20. szá mú mel lék le te tar -
tal maz za.

(A VET 107–114.  §-ához)

A villamosenergia-piaci verseny elõsegítése

104.  §

(1) A VET 107.  §-ának (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott 
pi a co kon a Hi va tal a ke res le ti és kí ná la ti he lyet te sít he tõ -
ség alap ján azo no sít ja az érin tett pi a co kat. A Hi va tal az
érin tett pi a cok azo no sí tá sát, a pi a ci ver seny ha té kony sá gá -
nak elem zé sét, a je len tõs pi a ci erõ vel ren del ke zõ en ge dé -
lye sek azo no sí tá sát, va la mint a rá juk vo nat ko zó kö te le -
zett sé gek elõ írását a ver seny jog vo nat ko zó sza bá lya i val
össz hang ban, illetve a magyar villamos-energiapiac
sajátosságainak figye lembe véte lével végzi el.

(2) E cím al kal ma zá sá ban érin tett piac a Hi va tal ál tal – a 
ver seny jog sza bá lya i val össz hang ban – meg ha tá ro zott, ke -
res le ti és kí ná la ti he lyet te sít he tõ ség gel jel le mez he tõ, te rü -
le ti leg el ha tá rol ha tó ter mék- és szol gál ta tá si piac, ame lyen 
a ver seny ha té kony sá gá nak elem zé se és az engedélyesek
piaci erejének vizsgálata történik.

(3) Az érin tett pi a cok te rü le ti meg ha tá ro zá sa so rán a Hi -
va tal figye lembe veszi

a) a vizs gált ter mék- és szol gál ta tá si pi a con ér té ke sí tett 
vil la mos ener gia árá ban meg fi gyel he tõ te rü le ti eltéréseket,

b) a vil la mos ener gia be szer zé sé nek, il let ve ér té ke sí té -
sé nek le he tõ sé ge it, kor lá ta it, fi gye lem mel a Tpvt.
14.  §-ának (3) be kez dé sé ben foglalt szempontokra,

c) a há ló za ti szûk ke reszt met sze te ket, az egyes föld raj -
zi te rü le te ken ér vé nye sü lõ sza bá lyo zá si gya kor lat ban
meg nyil vá nu ló különbségeket,

d) egyéb, a pi a ci ver seny fel té te lek ho mo ge ni tá sát be fo -
lyá so ló tényezõket.

105.  §

A pi a ci ver seny ha té kony sá gá nak elem zé se kor a Hi va -
tal figye lembe veszi:

a) az érin tett pi a con mû kö dõ há rom leg na gyobb pi a ci
ré sze se dés sel ren del ke zõ en ge dé lyes együt tes pi a ci ré sze -
se dé sét, al kal maz va e ren de let 106.  §-ának a) pont já ban az 
en ge dé lyes pi a ci ere jé nek megítélésére vonatkozó
szabályokat,

b) az érin tett piac lik vi di tá sát, azaz az áruk és szol gál ta -
tá sok gyors és ala csony költ sé gek mel let ti ér té ke sít he tõ sé -
gét, il let ve beszerezhetõségét,

c) az érin tett pi a con ér té ke sí tett áruk és szol gál ta tá sok
árá nak ala ku lá sát és a pi a con te vé keny ke dõ vál lal ko zá sok
árképzési gyakorlatát,

d) a ki egyen lí tõ ener gia piac mû kö dé sé vel össze füg -
gés ben kü lö nö sen a fel sza bá lyo zá si és le sza bá lyo zá si el -
szá mo lá si ár közti különbséget,

e) a fel hasz ná lók szol gál ta tó vál tá sá nak mér té két, azaz
a vizs gált idõ szak ban be kö vet ke zett összes szol gál ta tó
vál tás nak a fel hasz ná lók kal kö tött összes vil la mos ener -
gia-vá sár lá si szerzõdésen belüli arányát,

f) az érin tett pi a con meg fi gyel he tõ ver seny töb bi pi ac ra 
gya ko rolt hatását.

106.  §

A je len tõs pi a ci erõ vel ren del ke zõ en ge dé lyes azo no sí -
tá sa so rán a Hi va tal a kö vet ke zõk szerint jár el:

a) az en ge dé lyes, il let ve az ál ta la a Tpvt. sze rint irá nyí -
tott vál la la tok, va la mint az õt irá nyí tó vál la lat, il le tõ leg az
en ge dé lyest irá nyí tó vál la lat ál tal irá nyí tott vál la la tok pi a -
ci ré sze se dé sét az en ge dé lyes pi a ci ere jé nek meg íté lé se kor 
az azo nos ter mék pi a cok te kin te té ben együtt ke ze li, a kap -
cso ló dó piacok tekintetében pedig fokozottan figye lembe
veszi,

b) a pi a ci ré sze se dé sek szá mí tá sa kor a ter me lé si- vagy
ka pa ci tás ér té ke ket, az ár be vé telt és egyéb gaz da sá gi mu ta -
tó kat vagy a vo nat ko zó piac mi nõ sé gét alap ve tõ en be fo -
lyá so ló szám sze rû sít he tõ jel lem zõ ket ve szi figye lembe,
amennyi ben az érin tett termékpiac sajátosságai ezt
indokolttá teszik,

c) amennyi ben két vagy több en ge dé lyes az érin tett
piac sa já tos sá ga i ból ki fo lyó lag ké pes pi a ci ma ga tar tá sá -
nak össze han go lá sá ra, a Hi va tal a két vagy több en ge dé -
lyest kü lön-kü lön je len tõs pi a ci erõvel rendelkezõnek
azonosíthatja.

107.  §

(1) A pi a ci ver seny elõ moz dí tá sa ér de ké ben szük sé ges
át lát ha tó ság biz to sí tá sa ér de ké ben a Hi va tal kü lö nö sen az
aláb bi in for má ci ók nak leg alább az en ge dé lyes hon lap ján
tör té nõ nyil vá nos ság ra ho za ta lá ra kö te lez he ti a jelentõs
piaci erõvel rendelkezõ engedélyest:

a) a le kö tött, il let ve tu laj don olt erõ mû vi ka pa ci tá sok és
az erõ mû bõl át vett, il let ve az erõ mû bõl az érin tett ré szé re
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ér té ke sí tett ener gia nagy sá ga erõ mû egy sé gen ként, illetve
erõmûvenként,

b) a le kö tött, il let ve tu laj don olt ka pa ci tá sok fõbb mû -
sza ki és gaz da sá gi jel lem zõi, a ka pa ci tás le kö té si vagy ér -
té ke sí té si szer zõ dé sek le já ra ta erõ mû egy sé gen ként vagy
erõmûvenként,

c) az 50 MW fe let ti érin tett blok kok és az összes le kö -
tött erõ mû vi, il let ve tu laj don olt erõ mû vi ka pa ci tá sok ren -
del ke zés re ál lá si, il let ve ér té ke sí té si mennyi sé gé nek köz -
zé té te le az ér té ke sí tés nap ját köve tõen leg alább napi,
amennyiben lehetséges órás bontásban,

d) az érin tett erõ mû egy sé gek, il let ve erõ mû vek ter ve -
zett kar ban tar tá sa i nak és a kar ban tar tá sok idõ pont já nak
be je len té se leg alább két hó nap pal a ter ve zett meg elõ zõ
kar ban tar tás meg kez dé sét meg elõ zõ en, az egyéb le ál lá sok
azon na li köz zé té te le, to váb bá a kény szer ki esé sek, il let ve a 
nem ter ve zett ki esé sek oka i nak mi e lõb bi feltárása és
részletes bemutatása, a kiesés várható idõtartama,

e) ha tár ke resz te zõ ka pa ci tá sok fe let ti ren del ke zé sek
nagy sá ga, il let ve azok ki hasz nált sá gá ra vo nat ko zó in for -
má ció ha tár ke resz te zõ metszékenként,

f) a je len tõs pi a ci erõ vel ren del ke zõ en ge dé lyes adott
pi a ci szeg mens ben al kal ma zott ér té ke sí té si szer zõ dé se i -
nek min ta pél dá nya vagy ér té ke sí té si szer zõ dé se i nek kon -
dí ci ós lis tá ja, kü lö nös te kin tet tel a szer zõ dés idõ tar ta má ra,
a szer zõ dõ fe lek jo ga i ra és kö te le zett sé ge i re, a szer zõ dés
tár gyát képezõ termékek és szolgáltatás tartalmának és
árának meghatározására.

(2) A Hi va tal hon lap ján köz zé te szi a nyil vá nos ság ra ho -
za tal ra kö te le zett en ge dé lye sek lis tá ját, az en ge dé lye sek re
vo nat ko zó an elõ írt kö te le zett sé get, va la mint az en ge dé -
lyes hon lap já nak el ér he tõ sé gét.

(3) Amennyi ben a Hi va tal az (1) be kez dés sze rin ti nyil -
vá nos ság ra ho za tal ra kö te le zi a je len tõs pi a ci erõ vel ren -
del ke zõ en ge dé lyest, úgy az en ge dé lyes a köz zé tett in for -
má ci ók ban be kö vet ke zett vál to zást is – a vál to zás be kö -
vet kez tét köve tõen ha la dék ta la nul – kö te les nyil vá nos ság -
ra hoz ni.

108.  §

A Hi va tal az egyen lõ bá nás mód biz to sí tá sa ér de ké ben
elõ ír hat ja a je len tõs pi a ci erõ vel ren del ke zõ en ge dé lyes
szá má ra, hogy az e kö te le zett ség gel érin tett vil la mos ener -
gia-be szer zé si vagy ér té ke sí té si szer zõ dé se it azok meg kö -
té sét kö ve tõ 8 na pon be lül nyújt sa be a Hi va tal ré szé re. A
Hi va tal meg vizs gál ja, hogy a be nyúj tott szer zõ dé sek meg -
fe lel nek-e az egyen lõ bá nás mód el vé nek. Amennyi ben az
érin tett – tel je se dés be még nem ment – szer zõ dé se ket a Hi -
va tal az egyes szer zõ dõ fe le ket in do ko lat la nul meg kü lön -
böz te tõ nek íté li, az en ge dé lyest ha tá ro zat ban kö te le zi a
szó ban for gó szer zõ dé sek olyan irá nyú mó do sí tá sá ra,
hogy azok meg fe lel je nek az egyen lõ bá nás mód el vé nek. A 
Hi va tal az en ge dé lyes ré szé re elõ ír hat to váb bá olyan,

egyen lõ bá nás mód ra vo nat ko zó kö te le zett sé ge ket, ame -
lye ket az en ge dé lyes vil la mos ener gia-be szer zé si vagy -ér -
té ke sí té si szer zõ dé se i nek meg kö té se kor kö te les alkal -
mazni.

109.  §

Az ár kor lát, vagy a költ ség ala pú ár kép zés re vo nat ko zó
kö te le zett ség ki sza bá sa ese tén az en ge dély esi te vé keny ség 
vég zé sé vel össze füg gés ben fel me rült költ sé gek in do kolt -
sá gát a Hi va tal vizs gál ja meg, és az en ge dé lyes tõl be kért
gaz da sá gi és mû sza ki ada tok, össze ha son lí tó (bench mark)
ada tok, va la mint pi a ci mo del le zés alap ján meg ál la pít ja,
hogy a fel me rült költ sé gek mennyi ben is mer he tõk el in do -
kolt költ ség nek. A mél tá nyos meg té rü lés az en ge dély esi
te vé keny ség vég zé sé vel fel me rült in do kolt költ sé gek, il -
let ve be fek te té sek alap ján ha tá roz ha tó meg. Ár kor lát az
in do kolt költ sé gek, il let ve az in do kolt költ sé gek és be fek -
te té sek mél tá nyos meg té rü lé se, va la mint az érin tett pi a con
vár ha tó pi a ci árak figye lembe véte lével al kal maz ha tó.

110.  §

(1) A VET 107.  §-a (1) be kez dé sé nek 1. pont ja sze rin ti
pi a co kon je len tõs pi a ci erõ vel ren del ke zõ en ge dé lyes szá -
má ra a Hi va tal át lát ha tó ér té ke sí té si kö te le zett ség ke re té -
ben meg sza bott idõ kö zön ként meg tar tan dó nyil vá nos ka -
pa ci tás auk ció megtartását írhatja elõ, amennyiben

a) a VET 106.  §-ának ha tá lya alá tar to zó en ge dé lyes az
ott meg ha tá ro zott jog sza bá lyi kö te le zett sé ge it nem
teljesíti, vagy

b) az en ge dé lyes nem kö te le zett a VET 106.  §-a sze rin ti 
ér té ke sí tés re.

(2) A Hi va tal – leg ké sõbb jú ni us 30. nap já ig megho -
zott – ka pa ci tás auk ci ót elõ író ha tá ro za tá ban ren del ke zik
az auk ci ón fel aján lás ra ke rü lõ ter mé kek kö ré rõl, il let ve a
ka pa ci tás auk ció gya ko ri sá gá ról és meg tar tá sá nak ha tár -
ide jé rõl, va la mint kö te le zi az engedélyest, hogy
jóváhagyás céljából a Hivatal számára

a) je lent se be az auk ci ón fel aján lás ra ke rü lõ ka pa ci tás
mennyi sé gét és for rás össze té te lét, továbbá

b) nyújt sa be az auk ció le bo nyo lí tá sá ra vo nat ko zó sza -
bály za tát.

(3) Az auk ci ón fel aján lás ra ke rü lõ ka pa ci tás mennyi sé -
gé nek és for rás össze té te lé nek meg ha tá ro zá sa so rán az en -
ge dé lyes az aláb bi ak szerint köteles eljárni:

a) az auk ció so rán ér té ke sí tés re ke rü lõ ka pa ci tás
mennyi sé ge nem le het ala cso nyabb an nál, mint ami ah hoz
szük sé ges, hogy az auk ci ó ra ke rü lõ ka pa ci tá sok, il let ve az
eb bõl szár ma zó vil la mos ener gia-ér té ke sí tés nél kül szá mí -
tott piaci részesedése 40% alá csökkenjen,

b) az ér té ke sí tés re ke rü lõ ka pa ci tá sok for rás össze té te -
lé nek meg ha tá ro zá sa kor az en ge dé lyes nek a port fo lió ele -
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me ket ará nyo san figye lembe véve a port fo li ó ja op ti má lis
teherkiosztását kell megvalósítania,

c) a ka pa ci tás auk ció so rán el szen ve dett vesz te ség nem
nyújt jog ala pot ál la mi tá mo ga tás vagy kom pen zá ció
igénybevételére.

(4) Az auk ci ós sza bály zat ren del ke zé se it úgy kell meg -
ál la pí ta ni, hogy az auk ció fel té te lei, le bo nyo lí tá sa min den
sze rep lõ szá má ra át lát ha tó le gyen, a nyer tes aján lat meg ál -
la pí tá sa egy ér tel mû fel té te lek alap ján tör tén jen és min den -
ki nek biz to sí ta ni kell, hogy egyen lõ esé lyek kel in dul has -
son. Az auk ci ón ér té ke sí tett ter mé kek mennyi sé gét és az
auk ci ón ki ala ku ló árat az en ge dé lyes az aukció lezárását
követõ 3 napon belül köteles nyilvánosságra hozni.

(5) Az auk ci ón ér té ke sí tett ka pa ci tá sok mennyi sé gét és
for rás össze té te lét, il let ve az auk ci ós sza bály za tot a Hi va tal 
jó vá hagy ja, a jó vá ha gyást fel té te lek hez köti, vagy
megtagadja.

(6) A Hi va tal a ha tá ro za tá ban az en ge dé lyes szá má ra
elõ írt kö te le zett sé gek tel je sí té sé re vo nat ko zó ha tár idõt
úgy ál la pít ja meg, hogy éssze rû idõ áll jon az en ge dé lyes
ren del ke zé sé re a jó vá ha gyás ra be nyúj tan dó do ku men tá ció 
el ké szí té sé hez, a Hi va tal jó vá ha gyá sát fel té te lek hez kötõ,
il let ve meg ta ga dó ha tá ro za ta ese tén a do ku men tá ció szük -
sé ges mó do sí tá sá hoz és az auk ció is meg tart ha tó le gyen
leg ké sõbb a ha tá ro zat ban meg ha tá ro zott idõ pon tig. A
(2) be kez dés ben meg ha tá ro zott kö te le zett sé gek tel je sí té -
sé re a Hi va tal ál tal elõ írt ha tár idõ 30 nap nál nem le het rö -
vi debb.

(7) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott en ge dé lyes – a
Hi va tal to váb bi ha tá ro za ta nél kül -mind ad dig nyil vá nos
ka pa ci tás auk ció for má já ban kö te les ka pa ci tá sa it ér té ke sí -
te ni, amíg a VET 109.  §-a sze rin ti újabb pi ac elem zé si el já -
rás ered mé nye ként a Hi va tal ha tá ro za ta sze rint már nem
minõsül jelentõs piaci erõvel rendelkezõ engedélyesnek.

111.  §

A Hi va tal elõ ír hat ja, hogy a kis ke res ke del mi pi a co kon
je len tõs pi a ci erõ vel ren del ke zõ en ge dé lyes egye te mes
szol gál ta tás ra jo go sult fel hasz ná lók ré szé re ér té ke sí tett
szol gál ta tá si cso mag ja i ra vo nat ko zó szer zõ dé ses kondí -
ciókat a Hi va tal ha tá ro za ta sze rin ti bon tás ban és rész le te -
zett ség ben, üz let sza bály za tá ban és hon lap ján te gye köz zé.
A köz zé tett szer zõ dé ses kon dí ci ók az en ge dé lyest min den
egye te mes szol gál ta tás ra jogosult felhasználó irányában
kötik, azoktól egyetlen szolgáltatási csomag esetén sem
térhet el.

112.  §

A rend szer szin tû szol gál ta tá sok ér de ké ben be szer zett
tel je sít mé nyek és ener gia pi a cán je len tõs pi a ci erõ vel ren -
del ke zõ en ge dé lyes ál tal az aján lat ban ér vé nye sí tett költ -

sé gek in do kolt sá gát a Hi va tal vizs gál ja meg, és az en ge dé -
lyes tõl be kért gaz da sá gi és mû sza ki ada tok, össze ha son lí -
tó (bench mark) ada tok, va la mint pi a ci mo del le zés alap ján
meg ál la pít ja, hogy a fel me rült költ sé gek mennyi ben is -
mer he tõk el in do kolt költ ség nek. A költ sé gek in do kolt sá gi 
vizs gá la tá nál a Hi va tal figye lembe ve szi a fel aján lott szol -
gál ta tás hoz egy ér tel mû en kap cso ló dó köz ve tett költ sé ge -
ket, a fel aján lott szol gál ta tás hoz kap cso ló dó költ sé gek
oko zat he lyes ér vé nye sí té sét, to váb bá a mél tá nyos meg té -
rü lést.

(A VET 145.  §-ához)

Árszabályozás

113.  §

(1) A Hi va tal az árak ra vo nat ko zó ren del ke zé sek be tar -
tá sát ké re lem re vagy hi va tal ból meg vizs gál ja, és szük ség
ese tén ha tó sá gi ellenõrzést tart.

(2) Amennyi ben a Hi va tal a ha tó sá gi el len õr zés ered mé -
nye ként jog sér tést ál la pít meg, a VET 98.  §-ában, va la mint 
145.  §-ában fog lalt jog kö vet kez mé nye ket alkalmazza.

(A VET 147–149.  §-ához)

Egyéb pénzügyi rendelkezések

114.  §

(1) A rend szer hasz ná ló ré szé re vil la mos ener gi át ér té -
ke sí tõ egye te mes szol gál ta tó, ke res ke dõ, ter me lõi en ge dé -
lyes, va la mint köz vet le nül szer ve zett pi ac ról, vagy kül -
föld rõl vil la mos ener gi át vá sár ló rend szer hasz ná ló kö te les
együtt mû köd ni az át vi te li rend szer irá nyí tó val a tárgy hó -
nap ra vo nat ko zó hi te les mennyiségi adatok elõállítása,
szükség szerinti átadása érdekében.

(2) Az át vi te li rend szer irá nyí tó ha von ta két al ka lom mal
szám lát ál lít ki, és nyújt be a VET 147.  §-ának (2) be kez dé -
se sze rin ti kö te le zet tek felé.

(3) Az elsõ szám la a meg elõ zõ hó nap ra vo nat ko zó
szám lá zott ér ték 50%-át tar tal maz za. Az elsõ szám lá ban
fog lalt fi ze té si kö te le zett sé get a kö te le zet tek a tárgy hó nap
20. nap já ig (ha ez nem ban ki nap, ak kor a tárgy hó nap
20. nap ját kö ve tõ elsõ banki napon) kötelesek teljesíteni.

(4) A má so dik szám la a tárgy hó nap ra vo nat ko zó hi te les
ada to kon ala pul. A szám la tartalmazza

a) a kö te le zett tel jes tárgy ha vi fi ze té si kö te le zett sé gét,
a VET 147.  §-ának (1) be kez dé sé ben elõ írt jog cí mek sze -
rin ti részletezésben,

b) a kö te le zett ál tal tény le ge sen fi ze ten dõ díj össze ge -
ket jog cí mek sze rin ti bon tás ban, ame lye ket az a) pont ban
meg ha tá ro zott tárgy ha vi díj össze gek nek az elsõ szám la
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alap ján már ki egyen lí tett díj össze gei csök ken té sé vel, jog -
cí mek sze rint képzett részletezéssel kell meghatározni.

(5) Az át vi te li rend szer irá nyí tó a szám lá kat úgy ál lít ja
ki, hogy a kö te le zett a szám lá ban fel tün te tett ese dé kes ség
idõ pont ját leg alább öt mun ka nap pal meg elõ zõ en kéz hez
ve hes se. A fi ze tés ese dé kes sé ge a szám la kézhezvételétõl
számított 5 munkanap.

(6) A fi ze té si kö te le zett sé gek kel kap cso la tos szám lák ra
vo nat ko zó ki fo gá so kat a szám la kéz hez vé te lé tõl szá mí tott
4 mun ka na pon be lül le het a jo go sult tal kö zöl ni. A szám lá -
ra vo nat ko zó ki fo gás ese tén a nem vitatott részek
esedékessége nem változik.

115.  §

(1) A VET 147.  § (1) be kez dés a) pont ja sze rin ti cél ra
ki fi ze tést tel je sí te ni ki zá ró lag a szén ipa ri szer ke zet át ala kí -
tá si tá mo ga tás ról  szóló kor mány ren de let alap ján ki adott
határozat alapján lehetséges.

(2) A VET 147.  § (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti cél ra
ki fi ze tést tel je sí te ni az egye te mes szol gál ta tó ál tal a vil la -
mos ener gia-ipar ban el töl tött mun ka vi szonnyal össze füg -
gés ben nyúj tott ked vez mé nyes vil la mos ener gia el lá tás ról
 szóló kü lön jog sza bály sze rint nyúj tott ked vez mény össze -
gé nek meg fe le lõ mér ték ben, havi rend sze res ség gel az
egye te mes szol gál ta tó ál tal ki ál lí tott, bi zony lat olt szám la
alap ján le het. Ezen ki fi ze té sek rõl az át vi te li rend szer irá -
nyí tó kö te les a Hi va talt tá jé koz tat ni.

(3) A VET 147.  § (1) be kez dés c) pont ja sze rin ti cél ra
ki fi ze tést tel je sí te ni ki zá ró lag az át ál lá si költ ség rõl  szóló
kü lön tör vény alap ján meg ál la pí tott in do kolt mér ték ben, a
Hi va tal elõ ze tes jóváhagyása alapján lehetséges.

(A VET 154–155.  §-ához és 164.  §-ához)

Nemzetközi együttmûködés és kapcsolat az Európai Unió 
szerveivel

116.  §

(1) A Hi va tal az Eu ró pai Sza bá lyo zó Ha tó sá gok Szö vet -
sé gé nek (a továb biak ban: CEER) és az Eu ró pai Sza bá lyo -
zó Ha tó sá gok Cso port já nak (a továb biak ban: ERGEG)
tag jai ese té ben, a nem zet kö zi együtt mû kö dés ke re té ben a
VET 159.  § sze rin ti ha tás kö ré be tar to zó sze mé lyes nek
nem mi nõ sü lõ adatot adhat át, illetve használhat fel.

(2) A vil la mos ener gia piac re gi o ná lis és eu ró pai szin tû
har mo ni zá ci ó ja ér de ké ben az Eu ró pai Par la ment és a Ta -
nács a bel sõ vil la mos ener gia-pi ac ra vo nat ko zó kö zös sza -
bá lyok ról, va la mint a 96/92/EK irány elv ha tá lyon kí vül
he lye zé sé rõl  szóló 2003/54/EK irány el ve (2003. jú -
nius 26.) alap ján éven te be nyúj tan dó nem ze ti je len tést a

Hi va tal az ERGEG szervezésében, egységes keretek
alapján készíti.

(3) Az Eu ró pai Bi zott ság ré szé re tel je sí ten dõ, az egyes
ener ge ti kai tár gyú kö zös sé gi jogi ak tu sok ban meg ha tá ro -
zott je len tés té te li és adat szol gál ta tá si kö te le zett sé ge ket az
e ren de let 24. szá mú mel lék le té ben meg je lölt szer ve zet tel -
je sí ti az e ren de let 24. szá mú mel lék le té ben meg ha tá ro zott
ha tár idõk be tar tá sá val.

(A VET 159.  §-ához)

117.  §

(1) A Hi va tal a fel hasz ná lók ér de ké ben ha tá ro zat ban az
en ge dé lye sek te vé keny sé gi kö ré nek meg fe le lõ – ál ta lá nos, 
to váb bá egye di fel hasz ná ló kat érin tõ – mi nõ sé gi mu ta tó -
kat (mi ni má lis mi nõ sé gi kö ve tel mé nyek, va la mint elv árt
szín vo nal) ál la pít meg. A Hi va tal jo go sult az en ge dé lyes
mû kö dé si te rü le tén a fel hasz ná lói elé ge dett sé gi szint, to -
váb bá az egyes en ge dé lye sek tõl elv árt szín vo nal, va la mint 
a vil la mos energia minõségi jellemzõi felmérésének
független szakértõ általi elvégeztetésére.

(2) A mi nõ sé gi mu ta tók köre kü lö nö sen az aláb bi ak ra
ter jed ki:

a) az el lá tás meg bíz ha tó sá ga,

b) fo lya ma tos ság,

c) üzem biz ton ság,

d) fel hasz ná lói kap cso la tok,

e) fe szült ség-mi nõ ség mér he tõ és el len õriz he tõ jel lem -
zõi.

(3) Az (1) be kez dés sze rin ti ha tá ro zat tar tal maz za az en -
ge dé lye sek adat szol gál ta tá sá nak kö te le zõ ha tár ide jét, va -
la mint az ada tok tar tal má ra és meg bíz ha tó sá gá ra
vonatkozó követelményeket.

(4) A Hi va tal hon lap ján köz zé te szi a mi ni má lis mi nõ sé -
gi kö ve tel mé nyek re, va la mint az elv árt szín vo nal meg ál la -
pí tá sá ra vo nat ko zó aján lá sát (a to váb bi ak ban: sza bá lyo zá -
si irá nyok), figye lembe véve a ha zai és nem zet kö zi ta pasz -
ta la to kat.

A sza bá lyo zá si irá nyok ra vo nat ko zó an bár ki 30 na pon
be lül ész re vé telt te het. Az ész re vé te lek és a sza bá lyo zá si
irá nyok alap ján a Hi va tal szük ség sze rint kez de mé nyez to -
váb bi egyez te tést az en ge dé lye sek kel, il let ve az ész re vé -
telt tett azon ener ge ti kai fel hasz ná lói ér dek kép vi se le ti
szer ve ze tek kel, me lyek az Energetikai Érdekegyeztetõ
Tanácsnál regisztráltatták magukat.

(5) Az (1) be kez dés sze rin ti ha tá ro za tok ki adá sá ra a
(4) be kez dés sze rin ti egyez te tést köve tõen hi va tal ból in dí -
tott ha tó sá gi el já rás keretében van mód.

(6) Az (5) be kez dés sze rin ti ha tó sá gi el já rás ban ügy fél -
ként az egyes en ge dé lye sek vesz nek részt.
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(A VET 168.  §-hoz)

A Hivatal eljárására vonatkozó általános szabályok

118.  §

(1) A Hi va tal ha tá ro za tai köz ér dek bõl nyil vá no sak, azo -
kat a hon lap ján közzéteszi.

(2) A Hi va tal ha tá ro za ta i nak köz zé té te le so rán a sze mé -
lyes ada tok vé del mé rõl és a köz ér de kû ada tok nyil vá nos -
sá gá ról  szóló, va la mint az ál lam- és a szol gá la ti ti tok ról
 szóló tör vény ren del ke zé se i nek figye lembe véte lével jár el, 
a sze mé lyes vagy üz le ti tit kot ké pe zõ ada to kat a köz zé té tel 
elõtt a határozat szövegében felismerhetetlenné teszi.

(A VET 176.  §-ához)

119.  §

(1) A VET 176.  §-ának (3) be kez dés ben elõ ír tak cél ja
ki zá ró lag a meg lé võ köz üze mi szer zõ dé sek nek a VET és
je len ren de let sza bá lya i nak meg fe le lõ fo ko za tos át ala kí tá -
sa, meg fe lel te té se.

(2) A VET 176.  §-ának (3) be kez dé se alap ján tör té nõ
szer zõ dés kö tés, mó do sí tás, il let ve meg szün te tés nem érin -
ti a VET 50.  § (3) és a VET 176.  § (6) be kez dé sé ben sza bá -
lyo zott egye te mes szol gál ta tás igény be vé te lé re való jo go -
sult ság sza bá lya it.

Átmeneti rendelkezések

120.  §

(1) Az e ren de let ha tály ba lé pé se kor köz üze mi szer zõ dés 
alap ján vé te le zõ fel hasz ná ló kat az õket el lá tó, a vil la mos
ener gi á ról  szóló 2001. évi CX. tör vény sze rin ti köz üze mi
en ge dé lyes 2008. ja nu ár 5-ig kö te les írás ban tá jé koz tat ni a
vil la mos ener gia-el lá tást érin tõ jog sza bály vál to zás ról, va -
la mint a vil la mos ener gia-el lá tás hoz kap cso ló dó lé nye ges
ada tok ról. A tá jé koz ta tást csatlakozási pontonként kell a
felhasználó részére megadni.

(2) A tá jé koz ta tás nak leg alább a kö vet ke zõ ket kell tar -
tal maz nia:

a) a vil la mos ener gi á ra vo nat ko zó jog sza bá lyi kör nye -
zet vál to zá sa, az en nek kö vet kez té ben a fel hasz ná lót érin tõ 
lé nye ges kér dé sek – kü lö nö sen a vil la mos ener gia-el lá tás -
ban tör té nõ ré sze sü lés hez szük sé ges szer zõ dé sek, va la -
mint a köz üze mi szer zõ dé sek hez kapcsolódó tör vényes
jogutódlás – bemutatása,

b) a fel hasz ná ló adott csat la ko zá si pont ján ren del ke -
zés re álló tel je sít mény,

c) az adott csat la ko zá si pon tot el lá tó el osz tó neve,
szék he lye, el ér he tõ sé ge (ügy fél szol gá lat, te le fon, In ter -
net),

d) az adott csat la ko zá si pont te kin te té ben jo go sult-e és
med dig a fel hasz ná ló egye te mes szol gál ta tás igény be vé te -
lé re,

e) egye te mes szol gál ta tás ra nem jo go sult fel hasz ná lók
ese tén azt, hogy a köz üze mi en ge dé lyes ké rel mez te-e a
VET 176.  §-ának (2) be kez dé se sze rin ti tör vényes jog -
utód lás hoz szük sé ges, vil la mos ener gia-ke res ke de lem re
vo nat ko zó mû kö dé si en ge délyt.

(3) Az el osz tó kö te les 2008. jú ni us 30-ig min den, a há -
ló za tá ra csat la ko zott, kü lön há ló zat hasz ná la ti szer zõ dés -
sel még nem ren del ke zõ fel hasz ná lót tá jé koz tat ni legalább
a következõkrõl:

a) mi lyen szer zõ dé si fel té te lek kel köt het nek há ló zat -
hasz ná la ti szer zõ dést,

b) a há ló zat hasz ná la ti szer zõ dés meg kö té sé hez szük sé -
ges ira tok, ada tok,

c) amennyi ben a fel hasz ná ló egye te mes szol gál ta tás
igény be vé te lé re jo go sult, a há ló zat hasz ná la ti szer zõ dés
VET 63.  § sze rin ti ke ze lé sét kér he ti a csat la ko zá si pont el -
lá tá sá ra jo got szerzett egyetemes szol gál ta tó tól,

d) utal ni kell arra, hogy a fel hasz ná ló val ko ráb ban kö -
tött szer zõ dés 2009. de cem ber 31-ig ma rad hatályban.

(4) Az egye te mes szol gál ta tás ra jo got szer zett ke res ke -
dõ 2008. de cem ber 31-ig kö te les min den ál ta la el lát ha tó,
egye te mes szol gál ta tás igény be vé te lé re jo go sult fel hasz -
ná lót írásban tájékoztatni:

a) az egye te mes szol gál ta tás ál ta lá nos szer zõ dé si fel té -
te le i rõl,

b) az egye te mes szol gál ta tá si szer zõ dés meg kö té sé hez
szük sé ges ira tok ról, ada tok ról,

c) sa ját el ér he tõ sé ge i rõl (szék hely, ügy fél szol gá la tok,
te le fon, In ter net),

d) a más ke res ke dõ tõl vagy egye te mes szol gál ta tó tól
tör té nõ vil la mos ener gia-vá sár lás le he tõ sé gé rõl,

e) a fel hasz ná ló csat la ko zá si pont ja i ra vo nat ko zó há ló -
zat hasz ná la ti szer zõ dés meg kö té sé nek szük sé ges sé gé rõl, a 
há ló zat hasz ná la ti szer zõ dés VET 63.  § szerinti
kezelésének sza bá lya i ról,

f) ar ról, hogy a ko ráb ban meg kö tött szer zõ dés ha tá lya
2009. de cem ber 31-én meg szû nik.

(5) A tá jé koz ta tók szö ve gét a Hi va tal ré szé re elõ ze tesen 
be kell mu tat ni. A Hi va tal el ren de li az e § ren del ke zé se i -
nek nem meg fe le lõ tájékoztató módosítását.

(6) Az írás be li köz üze mi szer zõ dés sel ren del ke zõ azon
fel hasz ná lók ré szé re, akik (ame lyek) a VET 176.  §-ának
(1)–(2) be kez dé se sze rin ti tör vényes jog utód lás alap ján
vé te lez nek vil la mos ener gi át, az el osz tó és a fel hasz ná lót
el lá tó vil la mos ener gia-ke res ke dõ, il let ve egye te mes szol -
gál ta tó 2009. már ci us 31-ig meg kül di szer zõ dés kö tés re
vo nat ko zó aján la tát, va la mint az aján lat nak meg fe le lõ, az
en ge dé lyes ál tal alá írt szer zõ dés-ter ve zetet.
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(7) A köz üze mi szer zõ dést rá uta ló ma ga tar tás sal kö tött
– írás be li szer zõ dés sel nem ren del ke zõ – azon fel hasz ná -
lók ré szé re, akik (ame lyek) a VET 176.  §-ának (1)–(2) be -
kez dé se sze rin ti tör vényes jog utód lás alap ján vé te lez nek
vil la mos ener gi át, az el osz tó és a fel hasz ná lót el lá tó vil la -
mos ener gia-ke res ke dõ, il let ve egye te mes szol gál ta tó
2009. jú ni us 30-ig meg kül di szer zõ dés kö tés re vo nat ko zó
aján la tát, va la mint az aján lat nak meg fe le lõ, az en ge dé lyes
ál tal alá írt szer zõ dés-ter ve zetet.

(8) Az el osz tó a (6)–(7) be kez dés sze rin ti aján la tá ban
fel hív ja a fel hasz ná ló fi gyel mét a há ló zat hasz ná la ti szer -
zõ dés vil la mos ener gia-ke res ke dõ, il let ve egye te mes szol -
gál ta tó ál ta li bizományosi kezelésének lehetõségére.

(9) A vil la mos ener gia-ke res ke dõ, il let ve az egye te mes
szol gál ta tó (6)–(7) be kez dés sze rin ti aján la ta ki ter jed a há -
ló zat hasz ná la ti szer zõ dés bi zo má nyo si ke ze lé sé nek le he -
tõ sé gé re is, és tar tal maz za az en nek igény be vé te lé hez
szükséges felhasználói nyilatkozat tervezetét.

121.  §

(1) A 16.  §-ban meg ha tá ro zott pro fil-gör bé ket az el osz -
tók elsõ al ka lom mal 2008. jú ni us 30-ig készítik el.

(2) A 16.  §-ban meg ha tá ro zott pro fil-gör bék el ké szí té -
sé ig az el osz tók a vil la mos ener gi á ról  szóló 2001. évi
CX. tör vény és a fel ha tal ma zá sa alap ján ki adott jog sza bá -
lyok sze rin ti en ge dély esi mû kö dés so rán ki dol go zott
profil-görbéket alkalmazzák.

122.  §

Az e ren de let ha tály be lé pé sét meg elõ zõ en to vább adást
foly ta tó fel hasz ná ló a 38.  § (2) be kez dé se sze rin ti tá jé koz -
ta tá si kö te le zett sé gé nek e ren de let ha tály ba lé pé sét kö ve tõ
60 na pon be lül ele get tesz.

123.  §

(1) A VET sze rin ti Üze mi Sza bály zat, Ke res ke del mi
Sza bály zat, Elosz tói Sza bály zat, va la mint az üz let sza bály -
za tok Hi va tal ál ta li jó vá ha gyá sá ig a vil la mos ener gi á ról
 szóló 2001. évi CX. tör vény és a fel ha tal ma zá sa alap ján ki -
adott jog sza bá lyok nak meg fele lõen jó vá ha gyott sza bály -
za to kat kell al kal maz ni.

(2) Amennyi ben a VET és e ren de let ha tály ba lé pé sét
köve tõen az ér vény ben lévõ sza bály za tok egyes ren del ke -
zé sei a VET, vagy e ren de let ren del ke zé se i vel el len té te -
sek, úgy a sza bály za tok érin tett ren del ke zé se he lyett a
VET, e ren de let, il let ve a VET fel ha tal ma zá sa alap ján ki -
adott to váb bi jog sza bá lyok ren del ke zé sei meg fele lõen al -
kal ma zan dók.

124.  §

Amennyi ben a 78.  § (2) be kez dé se sze rin ti esz kö zök az
át vi te li rend szer irá nyí tás ra vo nat ko zó mû kö dé si en ge dély
be nyúj tá sa kor nem ké pe zik a ké rel me zõ tu laj do nát, az át -
vi te li rend szer irá nyí tás ra vo nat ko zó mû kö dé si en ge dély a
tu laj don jog nak a Hi va tal ál tal elõ írt ha tár idõn belül
történõ megszerzése feltételével adható meg.

125.  §

A VET 178.  §-a (1) be kez dé sé nek c) pont ja sze rint
egye te mes szol gál ta tói en ge dély be adá sá ra kö te le zet tek az 
ezen kö te le zett sé gük tel je sí té se cél já ból be nyúj tott ké re -
lem ben a 81.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott szol gál ta -
tá si te rü let tõl el té rõ en a ké rel me zõ gaz da sá gi tár sa ság ko -
ráb bi – a vil la mos ener gi á ról  szóló 2001. évi CX. tör vény
sze rin ti – köz üze mi en ge dé lyé ben meg ha tá ro zott szol gál -
ta tá si te rü le tet (a továb biak ban: ko ráb bi szol gál ta tá si te rü -
let) is meg je löl he tik. A ko ráb bi szol gál ta tá si te rü let tõl el -
té rõ szol gál ta tá si te rü let megjelölése esetén az eltéréssel
érintett területre a 81.  § (1) bekezdése szerinti rendelkezés
alkalmazandó.

126.  §

A 89.  § (1) be kez dé se sze rin ti bel sõ ki vá lasz tá si sza -
bály za tot az en ge dé lye sek elsõ al ka lom mal 2008. ja -
nuár 15-ig nyújt ják be a Hi va tal hoz jóváhagyásra.

127.  §

A 97.  § sze rin ti meg fe le lé si je len tést elõ ször a 2009. év -
ben kell be nyúj ta ni.

128.  §

A 114.  § sze rin ti el szá mo lás ke re té ben 2008. ja nu ár já ra
vo nat ko zó an az át vi te li rend szer irá nyí tó egy szám lát ál lít
ki, és nyújt be a VET 147.  §-ának (2) be kez dé se sze rin ti
kötelezettek felé.

Záró rendelkezések

129.  §

(1) E ren de let – a (2) be kez dés ben fog lalt el té rés sel –
2008. ja nu ár 1-jén lép hatályba.

(2) E ren de let 23.  §-ának (12) be kez dé se 2008. má jus
1-jén lép ha tály ba.
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Az Európai Unió jogának való megfelelés

130.  §

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

a) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2003/54/EK irány -
el ve (2003. jú ni us 26.) a bel sõ vil la mos ener gia-pi ac ra vo -
nat ko zó kö zös sza bá lyok ról, va la mint a 96/92/EK irány elv 
ha tá lyon kívül helyezésérõl;

b) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2001/77/EK irány -
el ve (2001. szep tem ber 27.) a bel sõ villamosenergia-
 piacon a meg úju ló ener gia for rás ból elõ ál lí tott vil la mos
energia támogatásáról.

(2) Ez a ren de let a vil la mos ener gia ha tá ro kon ke resz tül
tör té nõ szál lí tá sa ese tén al kal ma zan dó há ló za ti hoz zá fé ré -
si fel té te lek rõl  szóló, 2003. jú ni us 26-i 1228/2003/EK
 európai par la men ti és ta ná csi ren de let vég re haj tá sá hoz
szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

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

1. számú melléklet
a 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelethez

Egyetemes Szolgáltatási Szabályzat

Általános rendelkezések

1.  §

Az Egye te mes Szol gál ta tá si Sza bály zat (a továb biak -
ban: ESzSz) a VET 170.  §-ának (1) 6. és 14. pont ja i ban
fog lalt fel ha tal ma zás alap ján, az egye te mes szol gál ta tás ra
jo go sult fel hasz ná ló és a ré szé re VET 49.  §-ában meg ha tá -
ro zott szol gál ta tá so kat nyúj tó egye te mes szol gál ta tó kö -
zöt ti jog vi szony rész le tes sza bá lya it, va la mint az egye te -
mes szol gál ta tó és a fel hasz ná ló kö zöt ti vil la mos ener -
gia-vá sár lá si szer zõ dés kötelezõ tartalmi elemeit és formai
követelményeit tartalmazza.

2.  §

(1) Az ESzSz al kal ma zá sá ra irány adó fo gal ma kat a
VET, a je len kor mány ren de let és an nak mel lék le tei – kü lö -
nö sen a Vil la mos Ener gia Há ló za ti Csat la ko zá si és Hasz -
ná la ti Sza bály zat (a továb biak ban: VHSz) – tar tal maz zák.

(2) Ki zá ró lag e sza bály zat al kal ma zá sa szem pont já ból:
a) egye te mes szol gál ta tó: aki a VET 178. § (1) be kez -

dés c) pont ja és (7) be kez dé sé nek fel ha tal ma zá sa alap ján
be nyúj tott ké rel mé re a Hi va tal tól egye te mes szol gál ta tói
mû kö dé si en ge délyt ka pott;

b) fel hasz ná ló: a VET sze rint egye te mes szol gál ta tás ra
jo go sult, azt igény be vevõ, il let ve azt igény be ven ni kí vá -
nó fel hasz ná lót je len ti.

Felhasználói igénybejelentés és egyetemes szolgáltatói
tájékoztatás

3.  §

(1) A fel hasz ná ló, amennyi ben egye te mes szol gál ta tást
kí ván igény be ven ni, kö te les for ma nyom tat vá nyon fel -
hasz ná lói igény be je len tést ten ni a vá lasz tá sa sze rin ti,
olyan egye te mes szol gál ta tó nál, amely nek a mû kö dé si en -
ge dé lyé ben meg ha tá ro zott szol gál ta tá si te rü le te az el lát ni
kí vánt fel hasz ná lá si he lyet tar tal maz za. Az igény be je len -
tés ben a fel hasz ná ló nak nyi lat koz nia kell ar ról, hogy a há -
ló za ti csat la ko zá si és a há ló zat hasz ná la ti szer zõ dé se vo -
nat ko zá sá ban meg bíz za-e az egye te mes szol gál ta tót, hogy
azt bi zo má nyos ként ke zel je.

(2) Az igény be je len tés nek az egye te mes szol gál ta tó üz -
let sza bály za tá ban meg ha tá ro zott for ma nyom tat vá nyát az
egye te mes szol gál ta tó az ál lan dó ügy fél szol gá la ti iro dá -
ban és az ügy fél szol gá la ti fi ók iro dá ban egy aránt hoz zá fér -
he tõ vé te szi, to váb bá hon lap ján elekt ro ni ku san le tölt he tõ
for má tum ban is köz zé te szi.

(3) Az igény be je len tés rész le tes sza bá lya it az egye te -
mes szol gál ta tó üz let sza bály za ta tar tal maz za.

(4) Nem kö te les fel hasz ná lói igény be je len tést ten ni az a
fel hasz ná ló, amely a je len tör vény hatályba lépésekor a vil -
la mos ener gi á ról  szóló 2001. évi CX. tör vény sze rin ti köz -
üze mi szer zõ dés sel ren del ke zik, vagy írás be li köz üze mi
szer zõ dés nél kül a Ptk. sze rin ti rá uta ló ma ga tar tás sal lét re -
jött jog vi szony alap ján vé te lez. A je len be kez dés ben meg -
ha tá ro zott fel hasz ná ló kat az egye te mes szol gál ta tó az üz -
let sza bály za tá ban elõ ír tak sze rint kö te les tá jé koz tat ni az
egye te mes szol gál ta tás igény be vé te lé nek fel té te le i rõl.

(5) Az igény be je len tés kéz hez vé te le után az egye te mes
szol gál ta tó a sa ját, il let ve a há ló za ti en ge dé lyes üz let sza -
bály za tá ban meg ha tá ro zot tak sze rint kö te les a fel hasz ná -
lót az egye te mes szol gál ta tás ra vo nat ko zó jog vi szony
min den lé nye ges ele mé rõl tá jé koz tat ni és en nek ré sze ként
az egye te mes szol gál ta tás ra aján la tot ten ni. Ab ban az eset -
ben, ha az igény be je len tés hi á nyos vagy aján lat el ké szí té -
sé re nem al kal mas, az egye te mes szol gál ta tó az igény be je -
len tés kéz hez vé te lé tõl szá mí tott 15 na pon be lül kö te les a
fel hasz ná lót hi ány pót lás ra fel hív ni a hi á nyok pon tos meg -
je lö lé sé vel. Az aján lat té tel re az üz let sza bály zat ban meg -
ha tá ro zott ha tár idõ a hi ány pót lás kéz hez vé te lé tõl szá mí -
tan dó.

(6) Amennyi ben a fel hasz ná ló az igény be je len tés ben a
há ló za ti csat la ko zá si és há ló zat hasz ná la ti szer zõ dés bi zo -
má nyos ként tör té nõ ke ze lé sét nem kéri, a tá jé koz ta tás nak
leg alább az aláb bi a kat kell tar tal maz nia:
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a) a tá jé koz ta tó hi vat ko zás ra al kal mas azo no sí tó szá -
mát;

b) azt az idõ pon tot, amely tõl kez dõ dõ en a kö zölt fel té -
te lek tel je sí té se ese tén az egye te mes szol gál ta tás meg -
kezd he tõ;

c) az egye te mes szol gál ta tás ke re té ben nyúj tott szol -
gál ta tá sok kü lön jog sza bály sze rint meg ha tá ro zott árát;

d) az egye te mes szol gál ta tó nak a tá jé koz ta tó ban fog lalt 
aján la ti kö tött sé gét és an nak idõ tar ta mát;

e) az egye te mes szol gál ta tás ke re té ben nyúj tott szol -
gál ta tá sok ra vo nat ko zó tel jes körû aján la tot, va la mint a
vil la mos ener gia-vá sár lá si szer zõ déster ve zet egye te mes
szol gál ta tó ál tal alá írt pél dá nya it.

(7) Amennyi ben a fel hasz ná ló az igény be je len tés ben a
há ló za ti csat la ko zá si és há ló zat hasz ná la ti szer zõ dés bi zo -
má nyos ként tör té nõ ke ze lé sét kéri, a tá jé koz ta tás nak a
(6) be kez dés a)–e) pont ja in túl me nõ en tar tal maz nia kell a
VHSz 10.  §-ának (7) be kez dé sé ben fog lal ta kat, va la mint a
bi zo má nyos ként tör té nõ el já rás ra vo nat ko zó meg ha tal ma -
zás nak az egye te mes szol gál ta tó, mint meg ha tal ma zott ál -
tal alá írt pél dá nya it is. A meg ha tal ma zás sal a fel hasz ná ló
hoz zá já rul a há ló zat hasz ná la ti szer zõ dés meg kö té sé hez
szük sé ges sze mé lyes ada ta i nak az el osz tó ré szé re tör té nõ
át adá sá hoz.

(8) A fel hasz ná lói igény be je len tés in té zé se so rán az
egye te mes szol gál ta tó és a fel hasz ná lá si hely re ér vé nyes
mû kö dé si en ge déllyel ren del ke zõ el osz tó há ló za ti en ge dé -
lyes kö te les együtt mû köd ni. En nek ke re té ben kö te le sek a
hoz zá juk be ér ke zett fel hasz ná lói igényt az üz let sza bály za -
tuk ban meg ha tá ro zot tak sze rint egy más sal kö zöl ni, a fel -
hasz ná ló be kap cso lá sá hoz és a szol gál ta tás meg kez dé sé -
hez szük sé ges in for má ci ó kat egy más nak át ad ni.

A villamosenergia-vásárlási szerzõdés elõkészítése,
létrejötte és hatálya

4.  §

(1) Ab ban az eset ben, ha a fel hasz ná ló az egye te mes
szol gál ta tó tá jé koz ta tó já ban fog lalt aján la tot el fo gad ja és
– az egye te mes szol gál ta tó ál tal vál lalt aján la ti kö tött ség
idõ tar ta ma alatt – a meg kül dött vil la mos ener gia-vá sár lá si
szer zõ déster ve ze tet vé le mény el té rés nél kül az egye te mes
szol gál ta tó nak a kel te zés fel tün te té sé vel alá ír va vissza kül -
di, a vil la mos ener gia-vá sár lá si szer zõ dés an nak az en ge dé -
lyes ál tal tör té nõ kéz hez vé te lé nek nap ján lét re jön.

(2) Amennyi ben a fel hasz ná ló az egye te mes szol gál ta tó
aján la tát tel jes egé szé ben nem fo gad ja el, és a vil la mos -
ener gia-vá sár lá si szer zõ dést vé le mény el té rés sel írja alá,
úgy az alá írt ter ve zet a fel hasz ná ló ré szé rõl új aján lat nak
mi nõ sül, amely alap ján a vil la mos ener gia-vá sár lá si szer -
zõ dés csak ak kor jön lét re, ha azt az egye te mes szol gál ta tó
cég sze rû alá írá sá val el fo gad ja, és a vil la mos ener gia-vá sár -
lá si szer zõ dést a fel hasz ná ló nak vissza kül di. Eb ben az

eset ben a vil la mos ener gia-vá sár lá si szer zõ dés lét re jöt té -
nek idõ pont ja az a nap, ame lyen az egye te mes szol gál ta tó
a fel hasz ná ló ál tal vé le mény el té rés sel vissza kül dött ter ve -
ze tet el fo gad ta, és alá írá sá val meg erõ sí tet te. Az egye te mes 
szol gál ta tó a fel hasz ná ló ál tal vé le mény el té rés sel alá írt
vil la mos ener gia-vá sár lá si szer zõ dést, an nak el fo ga dá sa
ese tén a kéz hez vé tel tõl szá mí tott 15 na pon be lül kö te les a
fel hasz ná ló nak vissza kül de ni. A vissza kül dés té nyé nek
iga zo lá sa az egye te mes szol gál ta tót ter he li.

(3) Amennyi ben a fel hasz ná ló az egye te mes szol gál ta tó
ál tal ké szí tett vil la mos ener gia-vá sár lá si szer zõ dést vé le -
mény el té rés sel fo gad ja el, a fel hasz ná ló a szer zõ dés ter ve -
zet kéz hez vé te lé tõl szá mí tott 15 na pon be lül jo go sult az
egye te mes szol gál ta tó val egyez te tést kez de mé nyez ni. A
fel hasz ná lói kez de mé nye zés alap ján meg tar tott egyez te tõ
tár gya lá son az egye te mes szol gál ta tó jegy zõ köny vet kö te -
les fel ven ni, amely nek min den olyan lé nye ges tényt és nyi -
lat ko za tot tar tal maz nia kell, amely a vil la mos ener gia-vá -
sár lá si szer zõ dés lét re jöt te szem pont já ból je len tõ ség gel
bír. A fel hasz ná ló jo go sult vé le mé nyét, ál lás fog la lá sát a
jegy zõ könyv ben fel tün tet ni. A jegy zõ könyv fe lek ál tal
alá írt egy pél dá nyát az egye te mes szol gál ta tó kö te les a fel -
hasz ná ló nak át ad ni, má sik pél dá nyát meg õriz ni, és eset le -
ges ha tó sá gi el len õr zés vagy fel hasz ná lói pa nasz ügy in té -
zé se ese tén az el já ró ha tó ság nak be mu tat ni.

(4) Az egye zte tõ tár gya lás meg tar tá sá nak kö te le zett sé -
ge nem vo nat ko zik a szer zõ dés ter ve zet jog sza bály ban elõ -
írt ha tó sá gi jó vá ha gyá son ala pu ló ele me i re, il let ve szer zõ -
dé si fel té te le i re. Amennyi ben a fel hasz ná ló jog sza bály ban
elõ írt ha tó sá gi jó vá ha gyá son ala pu ló szer zõ dé si fel té tel
vo nat ko zá sá ban tett ész re vé telt, er rõl az egye te mes szol -
gál ta tó írás ban tá jé koz tat ja.

(5) Ab ban az eset ben, ha az egyez te tés a fe lek kö zött
ered mény re ve ze tett, a vil la mos ener gia-vá sár lá si szer zõ -
dést a jegy zõ könyv le zá rá sá val és alá írá sá val egy ide jû leg
kö te le sek alá ír ni.

(6) Az (1)–(5) be kez dé sek ben sza bá lyo zott ese tek ben,
amennyi ben a fel hasz ná ló a há ló za ti csat la ko zá si és há ló -
zat hasz ná la ti szer zõ dé sét sa ját maga köti meg, a vil la mos -
ener gia-vá sár lá si szer zõ dés hatályba lépésének to váb bi
fel té te le, hogy a fel hasz ná ló az el osz tó há ló za ti en ge dé -
lyes sel kö tött há ló za ti csat la ko zá si és há ló zat hasz ná la ti
szer zõ dé sé nek alá írt pél dá nyát az egye te mes szol gál ta tó -
nak át ad ja vagy meg küld je.

(7) Amennyi ben az egye te mes szol gál ta tó a fel hasz ná ló
há ló za ti csat la ko zá si és há ló zat hasz ná la ti szer zõ dé sét bi -
zo má nyos ként ke ze li, a vil la mos ener gia-vá sár lá si szer zõ -
dés hatályba lépésének az (1)–(5) be kez dé sek ben fog lal ta -
kon túl me nõ en to váb bi fel té te le, hogy az egye te mes szol -
gál ta tó a há ló za ti en ge dé lyes sel bi zo má nyos ként a fel -
hasz ná ló ja vá ra a há ló za ti csat la ko zá si és há ló zat hasz ná la -
ti szer zõ dést meg kös se. Az egye te mes szol gál ta tó az alá írt
há ló za ti csat la ko zá si és há ló zat hasz ná la ti szer zõ dés egy
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pél dá nyát az utol só alá írás tól szá mí tott 30 na pon be lül kö -
te les a fel hasz ná ló nak meg kül de ni.

A villamosenergia-vásárlási szerzõdés tartalma

5.  §

(1) A vil la mos ener gia-vá sár lá si szer zõ dés nek a VET
62.  §-ának (1) be kez dé sé ben fog lal ta kon túl me nõ en a kö -
vet ke zõ ket kell tar tal maz nia:

a) an nak a há ló za ti en ge dé lyes nek a meg ne ve zé sét,
szék he lyét, amely nek rend sze ré hez a fel hasz ná ló köz vet ve 
vagy köz vet le nül csat la ko zik;

b) az egye te mes szol gál ta tó és az adott te rü let re mû kö -
dé si en ge déllyel ren del ke zõ há ló za ti en ge dé lyes ügy fél -
szol gá la ti iro dá já nak el ér he tõ sé gét;

c) a fel hasz ná lá si hely (he lyek) és el szá mo lá si/csat la -
ko zá si pont(ok) meg je lö lé sét;

d) a szol gál ta tott vil la mos ener gia mû sza ki jel lem zõ it;
e) az igény be ven ni kí vánt, szer zõ dött vil la mos tel je sít -

ményt;
f) a fel hasz nált vil la mos ener gi á ért fi ze ten dõ ár meg ha -

tá ro zá sá nak mód ját;
g) az el szá mo lá si és szám lá zá si idõ sza ko kat;
h) a szám lá zás és a szám la ki egyen lí té sé nek mód ját és

fel té te le it.

(2) A vil la mos ener gia-vá sár lá si szer zõ dés ál ta lá nos
szer zõ dé si fel té te le it az egye te mes szol gál ta tó üz let sza -
bály za ta tar tal maz za.

6.  §

El té rõ meg ál la po dás hi á nyá ban min den fel hasz ná lá si
hely re kü lön vil la mos ener gia-vá sár lá si szer zõ dést kell
köt ni.

A felhasználó felhasználási helyében, valamint a részére
villamos energiát értékesítõ engedélyes személyében

beállt változás

7.  §

(1) Ha a fel hasz ná ló a fel hasz ná lás he lyé rõl el köl tö zik,
kö te les azt az üz let sza bály zat ban meg ha tá ro zott ha tár idõ -
ben az egye te mes szol gál ta tó nak be je len te ni, és vil la mos -
ener gia-vá sár lá si szer zõ dé sét az ab ban fog lalt fel mon dá si
ha tár idõ vel írás ban fel mon da ni. Ab ban az eset ben, ha az új 
fel hasz ná lá si hely a ko ráb bi egye te mes szol gál ta tó en ge -
dé lyé ben meg ha tá ro zott szol gál ta tá si te rü let re esik, a fe lek 
ak ként is meg ál la pod hat nak, hogy a meg le võ vil la mos -
ener gia-vá sár lá si szer zõ dést – an nak megszün te té se és új
szer zõ dés meg kö té se he lyett – az új fel hasz ná lá si hely re
te kin tet tel meg fele lõen mó do sít ják.

(2) Amennyi ben az el köl tö zõ fel hasz ná ló a vil la mos
ener gi á ról  szóló 2001. évi CX. tör vény alap ján kö tött köz -
üze mi szer zõ dés sel ren del ke zik vagy a Ptk. alap ján rá uta ló 
ma ga tar tás sal vé te lez, úgy an nak fel mon dá sá val a fel hasz -
ná lá si hely re vo nat ko zó jog vi szo nya – a há ló zat hasz ná la -
tot il le tõ en is – a fel mon dás nap já ra tel jes egé szé ben meg -
szû nik.

(3) Amennyi ben a fel hasz ná ló kü lön vil la mos ener -
gia-vá sár lá si szer zõ dés sel, va la mint há ló za ti csat la ko zá si
és a há ló zat hasz ná la ti szer zõ dés sel ren del ke zik, úgy a vil -
la mos ener gia-vá sár lá si szer zõ dés fel mon dá sá val vagy
mó do sí tá sá val egy ide jû leg a há ló zat hasz ná la ti szer zõ dé sét 
is kö te les a VHSz ren del ke zé sei sze rint meg szün tet ni vagy 
a szer zõ dést meg fele lõen mó do sí ta ni ab ban az eset ben, ha
az új fel hasz ná lá si hely is a ko ráb bi há ló za ti en ge dé lyes
mû kö dé si te rü le té re esik.

(4) Amennyi ben az egye te mes szol gál ta tó a fel hasz ná ló
há ló za ti csat la ko zá si és a há ló zat hasz ná la ti szer zõ dé sét bi -
zo má nyos ként ke ze li, úgy a há ló zat hasz ná la ti szer zõ dés
meg szün te té sé re vagy – a vil la mos ener gia-vá sár lá si szer -
zõ dés (1) be kez dés sze rin ti mó do sí tá sa ese tén – mó do sí tá -
sá ra a fel hasz ná ló az egye te mes szol gál ta tó nak kö te les
meg bí zást adni.

(5) Ha az egye te mes szol gál ta tást igény be ve võ fel hasz -
ná ló a szük sé ges vil la mos ener gi át a továb biak ban más
egye te mes szol gál ta tó tól vagy vil la mos ener gia-ke res ke -
dõ tõl kí ván ja az adott fel hasz ná lá si he lyen be sze rez ni, kö -
te les ezt az üz let sza bály zat ban meg ha tá ro zott ha tár idõ ben
az egye te mes szol gál ta tó nak be je len te ni, és vil la mos ener -
gia-vá sár lá si szer zõ dé sét és a bi zo má nyo si szer zõ dé sét az
ab ban fog lalt fel mon dá si ha tár idõ vel fel mon da ni. Eb ben
az eset ben a há ló za ti csat la ko zá si és a há ló zat hasz ná la ti
szer zõ dés vál to zat lan tar ta lom mal ha tály ban ma rad, az
egye te mes szol gál ta tó he lyé be a szer zõ dés ben a fel hasz ná -
ló ré szé re vil la mos ener gi át ér té ke sí tõ en ge dé lyes lép.

(6) Ha a fel hasz ná ló a fel hasz ná lá si hely rõl el köl tö zik
vagy az egye te mes szol gál ta tás igény be vé te lé vel fel hagy,
az egye te mes szol gál ta tó fel hí vá sá ra az el osz tó az er rõl
 szóló ér te sí tés kéz hez vé te lé tõl szá mí tott 5 mun ka na pon
be lül kö te les a csat la ko zó és mé rõ be ren de zés ál la po tát a
hely szí nen té rí tés men te sen el len õriz ni, és az el len õr zés
ered mé nyét jegy zõ könyv ben rög zí te ni. Az el len õr zés sel,
an nak kö rül mé nye i vel, il let ve ered mé nyé vel kap cso la tos
vé le mény el té ré sét, ál lás fog la lá sát a fel hasz ná ló jo go sult a
jegy zõ könyv ben fel tûn tet ni. A jegy zõ könyv fe lek ál tal
alá írt egy pél dá nyát az egye te mes szol gál ta tó kö te les a fel -
hasz ná ló nak át ad ni, má sik pél dá nyát meg õriz ni, és eset le -
ges ha tó sá gi el len õr zés vagy fel hasz ná lói pa nasz ügy in té -
zé se ese tén az el já ró ha tó ság nak be mu tat ni. A fel hasz ná ló
ezen jo ga i nak kor lá to zá sa – te kin tet nél kül arra, hogy az
el len õr zést az el osz tó há ló za ti en ge dé lyes vég zi – az egye -
te mes szol gál ta tó sú lyos szer zõ dés sze gé sé nek minõsül.
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(7) Az egye te mes szol gál ta tó nem hi vat koz hat sza bály -
ta lan vagy jog el le nes vé te le zés re, és ez alap ján sem mi ne -
mû igényt nem ér vé nye sít het a fel hasz ná ló val szem ben, ha 
a (6) be kez dés ben meg ha tá ro zott hely szí ni el len õr zé si kö -
te le zett sé gé nek 15 na pos ha tár idõn be lül nem tesz ele get.

(8) Az (1) és (5) be kez dés ben meg ha tá ro zott fel hasz ná -
lói be je len tés el mu lasz tá sa vagy az el osz tó há ló za ti en ge -
dé lyes hely szí ni el len õr zé sé nek meg aka dá lyo zá sa ese tén a 
vil la mos ener gia-vá sár lá si szer zõ dé se alap ján az el köl tö -
zött vagy az egye te mes szol gál ta tás igény be vé te lé vel fel -
ha gyó fel hasz ná ló fe lel a fo gyasz tás dí já nak megfizeté -
séért és a sza bály ta lan vagy jog el le nes vé te le zés sel meg -
va ló sí tott szer zõ dés sze gé sek jog kö vet kez mé nye i ért mind -
ad dig, amíg az el osz tó há ló za ti en ge dé lyes a fel hasz ná lá si
hely el len õr zé sét el nem vég zi. A be je len tés el mu lasz tá sá -
nak bi zo nyí tá sa a fel hasz ná lót, a hely szí ni el len õr zés aka -
dá lyoz ta tá sá nak bi zo nyí tá sa az egye te mes szol gál ta tót ter -
he li. A fel hasz ná ló men te sül a fe le lõs ség alól, ha az el osz -
tó há ló za ti en ge dé lyes a hely szí ni el len õr zés so rán nem ál -
la pít meg sza bály ta lan vagy jog el le nes vé te le zést, és a fel -
hasz ná ló az ál ta la el fo gyasz tott vil la mos ener gia dí ját az
egye te mes szol gál ta tó nak meg fi zet te.

(9) A fel hasz ná ló men te sül a fe le lõs ség alól, ha a há ló -
za ti en ge dé lyes a hely szí ni el len õr zés so rán nem ál la pít
meg sza bály ta lan vagy jog el le nes vé te le zést, és a fel hasz -
ná ló az ál ta la el fo gyasz tott vil la mos ener gia dí ját az egye -
te mes szol gál ta tó nak meg fi zet te. Az (1) be kez dés sze rin ti
be je len tést tevõ fel hasz ná ló men te sül a fe le lõs ség alól ak -
kor is, ha a fel hasz ná lá si he lyen vé te lez ni kez dõ új fel hasz -
ná ló ma ga tar tá sa  miatt az el osz tó há ló za ti en ge dé lyes írás -
be li fel szó lí tá sa el le né re nem tud ja vég re haj ta ni a hely szí -
ni el len õr zést a be je len tést kö ve tõ 30 na pon be lül. Eb ben
az eset ben a be je len tés nap já tól az új fel hasz ná lót ter he li a
fe le lõs ség. A be je len tés meg té te lé nek bi zo nyí tá sa a fel -
hasz ná lót, a hely szí ni el len õr zés aka dá lyoz ta tá sá nak bi zo -
nyí tá sa az egye te mes szol gál ta tót ter he li.

(10) A fel hasz ná lá si hely rõl el köl tö zõ, il let ve a fel hasz -
ná lá si he lyen az egye te mes szol gál ta tás igény be vé te lé vel
fel ha gyó, to váb bá az egye te mes szol gál ta tót vál tó, vagy a
vil la mos ener gia-ke res ke dõ ál ta li el lá tást vá lasz tó fel hasz -
ná ló és a vele szer zõ dé ses vi szony ban levõ egye te mes
szol gál ta tó a szer zõ dés meg szû né sé nek – vagy amennyi -
ben an nak mó do sí tá sá ról ren del kez nek – a mó do sí tá sá nak
nap já ra kö te le sek egy más sal tel jeskö rû en el szá mol ni és a
még meg nem fi ze tett tar to zá so kat meg fi zet ni. Amennyi -
ben a fel hasz ná ló kü lön há ló za ti csat la ko zá si és há ló zat -
hasz ná la ti szer zõ dés sel nem ren del ke zik, il let ve ezen szer -
zõ dést bi zo má nyos ként az egye te mes szol gál ta tó ke ze li,
úgy az el szá mo lást a fe lek a há ló za ti jog vi szony ra vo nat -
ko zó an is kö te le sek el vé gez ni. Ha a fel hasz ná ló kü lön há -
ló za ti csat la ko zá si és há ló zat hasz ná la ti szer zõ dés sel ren -
del ke zik, ak kor új fel hasz ná lá si hely re tör té nõ köl tö zé se
ese tén a há ló zat hasz ná lat ra vo nat ko zó szer zõ dés meg -
szün te té sé re és a fe lek kö zöt ti el szá mo lás ra a VHSz ren -
del ke zé sei irány adók.

(11) Ha a fel hasz ná ló az el köl tö zést köve tõen az új fel -
hasz ná lá si he lyen egye te mes szol gál ta tás igény be vé te lé re
kí ván szer zõ dést köt ni, ak kor a je len ESzSz 3.  §-a és a
VHSz vo nat ko zó ren del ke zé sei alap ján kö te les el jár ni. A
fel hasz ná ló az igény be je len té sé vel egy ide jû leg kö te les
írás ban iga zol ni, hogy a ko ráb bi fel hasz ná lá si he lyén tör -
té nõ vé te le zé se te kin te té ben az õt el lá tó egye te mes szol -
gál ta tó val, il let ve az el osz tó há ló za ti en ge dé lyes sel tel jes -
kö rû en el szá molt, tar to zá sa nem áll fenn. Amennyi ben a
fel hasz ná ló olyan fel hasz ná lá si hely re köl tö zik, ahol a há -
ló za ti csat la ko zás már ki épí tés re ke rült, a vil la mos ener gia -
vá sár lá si szer zõ dést az igény be je len tés tõl szá mí tott 15 na -
pon be lül meg kell köt ni.

(12) Az egye te mes szol gál ta tó a (11) be kez dés sze rin ti
iga zo lást a tel jes körû el szá mo lás sal egy ide jû leg át ad ja a
fel hasz ná ló ré szé re.

Szolgáltatás

8.  §

(1) Az egye te mes szol gál ta tó az el osz tó há ló za ti en ge -
dé lyes sel együtt mû köd ve kö te les gon dos kod ni a fel hasz -
ná ló vil la mos ener gia igé nyé nek a vil la mos ener gia-vá sár -
lá si szer zõ dés nek meg fe le lõ fo lya ma tos ki elé gí té sé rõl, a
szer zõ dés ben meg je lölt fe szült ség szint és a szol gál ta tás
mi nõ sé gét meg ha tá ro zó egyéb – az üz let sza bály zat ban
meg ha tá ro zott – mû sza ki és meg bíz ha tó sá gi fel té te lek
csat la ko zá si pon ton (pon to kon) való, az el vár ha tó ság kö -
ve tel mé nye i nek meg fe le lõ szin ten tar tá sá ról. Azo kat a mi -
nõ sé gi jel lem zõ ket, ame lye ket ha tó sá gi elõ írások, szab vá -
nyok ál la pí ta nak meg, az elõ írt tû rés ha tá rok kö zött kell
tar ta ni, ki vé ve, ha a szer zõ dés et tõl el té rõ meg ál la po dást
tar tal maz.

(2) A fel hasz ná ló a vil la mos ener gi át a vil la mos ener -
gia-vá sár lá si szer zõ dés ben meg ha tá ro zot tak sze rint jo go -
sult vé te lez ni.

(3) A fel hasz ná ló a vil la mos ener gia-fo gyasz tá sá nak
meg fe le lõ, a fel hasz ná lá si hely re kö tött vil la mos ener -
gia-vá sár lá si szer zõ dés sze rin ti dí jat kö te les meg fi zet ni.

Elszámolás

9.  §

(1) Az el szá mo lá si idõ szak ra az egye te mes szol gál ta tó
ál tal a fel hasz ná ló nak ér té ke sí tett vil la mos ener gia
mennyi sé gét az egye te mes szol gál ta tó a fel hasz ná lá si hely
mé ré sé re szol gá ló fo gyasz tás mé rõ-be ren de zés az el osz tó
ál ta li le ol va sá sá ból vagy adat rög zí tés sel nyert ada tok alap -
ján ál la pít ja meg. A mé rés re vo nat ko zó rész le tes ren del ke -
zé se ket a VHSz tar tal maz za.
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(2) A vil la mos ener gia egyes zó na idõk, il let ve idõ sza -
kos ár sza bás sze rin ti egy ár sza bá si idõ szak ra vo nat ko zó
díj té te le it az egye te mes szol gál ta tó üz let sza bály za ta tar tal -
maz za a kü lön jog sza bály ban fog lal tak kal össz hang ban.
Az egye te mes szol gál ta tás sal kap cso la tos egyéb szol gál ta -
tá sok dí ja it a kü lön jog sza bá lyok ban fog lalt elõ írások, ár -
meg ál la pí tá sok és az üz let sza bály zat ren del ke zé sei sze rint
kell meg ál la pí ta ni. A le ol va sá si idõ sza kot, ezen be lül a le -
ol va sá sok, il let ve az adat rög zí té sek idõ pont ját a há ló zat -
hasz ná la ti szer zõ dés ben kell meg ha tá roz ni.

(3) A vil la mos ener gia ár vál to zá sa ese tén, amennyi ben
az ár vál to zás idõ pont já ra a fo gyasz tás mé rõ-be ren de zés le -
ol va sá sá ra vagy adat rög zí tés re nem ke rült sor, úgy az
egye te mes szol gál ta tá si alap árat az egye te mes szol gál ta tó
kez de mé nye zé sé re tör tént fel hasz ná lói adat köz lés, vagy
en nek hi á nyá ban a fel hasz ná lás idõ ará nyos meg osz tá sá val 
kell meg ál la pí ta ni és szám láz ni.

(4) Az el szá mo lá si idõ szak idõ tar ta má ban, va la mint a
szám lá zá si idõ szak ban a fe lek a vil la mos ener gia-vá sár lá si
szer zõ dés ben ál la pod nak meg. Erre vo nat ko zó el té rõ meg -
ál la po dás hi á nyá ban az el szá mo lá si idõ szak a le ol va sá si
idõ szak kal egye zik meg. Ha az el szá mo lá si, il let ve a le ol -
va sá si idõ szak idõ tar ta ma az egy hó na pot meg ha lad ja, ak -
kor az egye te mes szol gál ta tó az el szá mo lá si idõ szak hó -
nap ja i nak szá má nál eggyel ke ve sebb szá mú rész szám lát
bo csát ki. Az egye te mes szol gál ta tó az el szá mo lá si idõ -
szak utol só nap já ra kö te les el szá mo ló szám lát ki bo csá ta ni
és a fel hasz ná ló val az el szá mo lá si idõ szak ra vo nat ko zó an
tel jeskö rû en el szá mol ni.

(5) Ha az el szá mo lás ered mé nye ként a fel hasz ná ló fo -
lyó szám lá ján túl fi ze tés mu tat ko zik, ak kor az egye te mes
szol gál ta tó

a) 1000 Ft-ot meg nem ha la dó összeg ese tén, vagy ha a
vil la mos ener gia-vá sár lá si szer zõ dés így ren del ke zik, a kö -
vet ke zõ szám lá(k)ban kö te les el szá mol ni az össze get,

b) 1000 Ft-ot meg ha la dó összeg ese tén, vagy ha a vil la -
mos ener gia-vá sár lá si szer zõ dés így ren del ke zik, a fi ze té si
mód nak meg fele lõen a (6)–(7) be kez dé sek figye lembe -
véte lével meg ál la pí tott fi ze té si ha tár idõn be lül kö te les az
össze get vissza fi zet ni a fel hasz ná ló nak, il let ve a szám la fi -
ze tõ jé nek.

(6) Amennyi ben a vil la mos ener gia-vá sár lá si szer zõ dés
a kö vet ke zõ szám lák ban tör té nõ el szá mo lás ról ren del ke -
zik, a fel hasz ná ló egye di ké rel me ese tén az egye te mes
szol gál ta tó kö te les 8 na pon be lül in téz ked ni a túl fi ze tett
összeg vissza fi ze té sé rõl.

(7) A vil la mos ener gia-vá sár lá si szer zõ dés meg szû né se -
kor ke let ke zõ vissza uta lan dó össze get az egye te mes szol -
gál ta tó kö te les 8 na pon be lül vissza fi zet ni a fel hasz ná ló -
nak vagy a szám la fi ze tõ jé nek.

(8) Ha az egye te mes szol gál ta tó és a fel hasz ná ló a vil la -
mos ener gia-vá sár lá si szer zõ dés ben fi ze té si ha tár idõ ben
nem ál la pod tak meg, ak kor a fel hasz ná ló vagy a szám la ki -
egyen lí té sét vál la ló fi ze tõ kö te les a szám lá ban fel tün te tett

árat a szám lán fel tün te tett fi ze té si ha tár idõ nap já ig kifi -
zetni.

(9) Az egye te mes szol gál ta tó kö te les a szám la fel hasz -
ná ló ré szé re tör té nõ el jut ta tá sá ról oly mó don gon dos kod -
ni, hogy a szám la ki egyen lí té sé re a fel hasz ná ló nak a kéz -
hez vé tel tõl leg alább 8 nap ren del ke zé sé re áll jon.

(10) Az egye te mes szol gál ta tó üz let sza bály za tá ban
meg ál la pít hat ja a fi ze tés egyéb mód ja it és to váb bi, rész le -
tes sza bá lya it.

(11) Hi bás mé rés ese tén az el szá mo lás sza bá lya it a
VHSz tar tal maz za.

(12) Az egy más utá ni el szá mo lá si idõ sza kok egy más tól
el tér het nek (pl. a le ol va sás le he tet len sé ge vagy a fel hasz -
ná ló val kö tött meg ál la po dás alap ján). Az el szá mo lá si idõ -
sza kok rész le tes meg ha tá ro zá sát és fel té te le it, az el szá mo -
lá si rend szert, va la mint a zó na idõk re vo nat ko zó idõ tar ta -
mo kat kü lön jog sza bály ban, il let ve az egye te mes szol gál -
ta tó üz let sza bály za tá ban kell meg ha tá roz ni.

(13) A fi ze tõ és a fel hasz ná ló – a fe lek meg ál la po dá sá -
nak meg fele lõen – tar tó san vagy idõ le ge sen is el té rõ le het,
az egye te mes szol gál ta tó val szem ben azon ban fe le lõs sé -
gük egye tem le ges. A fi ze té si meg ál la po dás ban vál lalt kö -
te le zett ség nem tel je sí té se ese tén a meg ál la po dás ban meg -
ha tá ro zott va la mennyi fel hasz ná lá si hely a VHSz-ben fog -
lal tak sze rint ki kap csol ha tó a vil la mos ener gia-szol gál ta -
tás ból.

Kifogás a számla ellen

10.  §

(1) A fel hasz ná ló a szám la el len az egye te mes szol gál ta -
tó nál ki fo gást emel het. A ki fo gás be je len té sé nek a szám la
ki egyen lí té sé re ha lasz tó ha tá lya nincs, ki vé ve, ha a szám la
össze ge az elõ zõ év azo nos idõ sza ká ra ve tí tett díj 200%-át
meg ha lad ja.

(2) Az egye te mes szol gál ta tó kö te les a ki fo gást meg -
vizs gál ni, és en nek ered mé nyé rõl a fel hasz ná lót leg ké sõbb 
a ki fo gás kéz hez vé te lé tõl szá mí tott 15 na pon be lül írás ban
ér te sí te ni.

(3) Ha a fel hasz ná lót vissza té rí tés il le ti meg, az egye te -
mes szol gál ta tó azt az ese dé kes ség tõl szá mí tott 8 na pon
be lül kö te les a fel hasz ná ló ré szé re kész pénz ben ki fi zet ni
vagy a fel hasz ná ló bank szám lá já ra vissza utal ni. A fe lek
erre vo nat ko zó meg ál la po dá sa alap ján az egye te mes szol -
gál ta tó jo go sult a vissza té rí tést a fel hasz ná lót ter he lõ
szám la tar to zás össze gé be be szá mí ta ni.

(4) Ha a té ves vagy el ma radt el szá mo lás  miatt az egye -
te mes szol gál ta tót díj vagy díj kü lön bö zet il le ti meg, a fel -
hasz ná ló azt a té ves vagy el ma radt szám lá zás idõ tar ta má -
val azo nos idõn be lül egyen lõ rész le tek ben jo go sult ki -
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egyen lí te ni. Ez eset ben ké se del mi ka mat nem szá mít ha tó
fel.

(5) A 9.  § (5)–(7) be kez dé sé ben, a (3) és (4) be kez dés -
ben elõ ír ta kon túli tel je sí tés ké se del mes fi ze tés nek mi nõ -
sül. Ha az egye te mes szol gál ta tó vagy a fel hasz ná ló ed dig
az idõ pon tig fi ze té si kö te le zett sé gét nem tel je sí ti, kö te les a 
kü lön jog sza bály ban vagy szer zõ dés ben meg ha tá ro zott
ka ma to kat, va la mint az iga zolt költ sé ge ket a má sik fél nek
meg té rí te ni.

Szerzõdésszegés

11.  §

A szer zõ dés sze gés azon ese te it, ame lyek nél azon na li
fel mon dás nak van he lye, va la mint a köt bér re vo nat ko zó
rész le tes ren del ke zé se ket az egye te mes szol gál ta tó üz let -
sza bály za ta tar tal maz za, egye bek ben a szer zõ dés sze gés re
a VET és a Ptk. ál ta lá nos sza bá lyai az irány adók.

2. számú melléklet
a 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelethez

Villamos hálózati csatlakozási és hálózathasználati
szabályzat

Általános rendelkezések

1.  §

A Vil la mos Ener gia Há ló za ti Csat la ko zá si és Hasz ná la ti 
Sza bály zat (a továb biak ban: VHSz) a VET 170.  § (1) be -
kez dés 21. pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján a há ló -
za ti en ge dé lyes és a rend szer hasz ná lók kö zöt ti jog vi szony
rész le tes sza bá lya it, va la mint a há ló za ti csat la ko zá si szer -
zõ dés és a há ló zat hasz ná la ti szer zõ dés mi ni má lis tar tal mi
ele me it tar tal maz za.

2.  §

(1) A VHSz al kal ma zá sá ra irány adó fo gal ma kat a VET,
a je len kor mány ren de let és an nak mel lék le tei tar tal maz -
zák.

(2) Ki zá ró lag e sza bály zat al kal ma zá sa szem pont já ból:
a) el szá mo lá si idõ szak: azt az idõ sza kot je len ti, amely -

re vo nat ko zó an a há ló za ti en ge dé lyes a rend szer hasz ná ló -
val a rend szer hasz ná la ti dí ja kat, il let ve az egye te mes szol -
gál ta tó vagy a vil la mos ener gia-ke res ke dõ a fel hasz ná ló val 
a vil la mos ener gia árát el szá mol ják;

b) fi ze tõ: az, aki a há ló zat hasz ná la ti szer zõ dés hez kap -
cso ló dó an, kü lön kö tött fi ze té si meg ál la po dás ban vál lal ja
meg ha tá ro zott fel hasz ná lá si he lyen fel hasz nált ener gia el -

len ér té ké nek, va la mint a rend szer hasz ná la ti díj nak és a já -
ru lé kos költ sé gek nek meg fi ze té sét;

c) fo gyasz tás mé rõ-be ren de zés: a vil la mos ener gia-fo -
gyasz tás mé ré sé re és el szá mo lá sá ra szol gá ló egy vagy
több mé rõ be ren de zés, a ki egé szí tõ ké szü lé kek kel együt te -
sen;

d) le ol va sá si idõ szak: a fo gyasz tás mé rõ-be ren de zés
két egy mást kö ve tõ le ol va sá sa vagy adat rög zí té se kö zöt ti
idõ szak;

e) rész szám la: a rend szer hasz ná ló ré szé re az el szá mo -
lá si idõ sza kon be lül be nyúj tott szám la.

A hálózathoz való csatlakozás

3.  §

(1) Az át vi te li, il let ve az el osz tó há ló zat hoz tör té nõ
csat la ko zá si igény ese tén a há ló za ti en ge dé lyes
– amennyi ben a rend szer hasz ná ló a jog sza bá lyok ban, a
vil la mos ener gia-el lá tá si sza bály za tok ban, a há ló za ti en ge -
dé lyes üz let sza bály za tá ban, va la mint a há ló za ti en ge dé -
lyes aján la tá ban fog lal ta kat el fo gad ja, a há ló za ti csat la ko -
zá si szer zõ dést a há ló za ti en ge dé lyes sel meg kö töt te és a
kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott csat la ko zá si dí jat
meg fi zet te – a há ló za ti csat la ko zá si szer zõ dés ren del ke zé -
sei sze rint kö te les a rend szer hasz ná ló ré szé re az adott fel -
hasz ná lá si he lyen levõ csat la ko zá si pont(ok)ra a há ló za ti
csat la ko zást ki épí te ni.

(2) A ren del ke zés re álló tel je sít ményt fel hasz ná lá si he -
lyen ként és azon be lül csat la ko zá si pon ton ként a há ló za ti
csat la ko zá si szer zõ dés ben kell rög zí te ni.

(3) A rend szer hasz ná ló a ren del ke zés re álló tel je sít -
mény igény be vé te lé re jo got sze rez, ha õ vagy jog elõd je azt 
a há ló za ti en ge dé lyes sel, il let ve an nak jog elõd jé vel kö tött
szer zõ dés, vagy szer zõ dés hi á nyá ban a VET hatályba -
lépését meg elõ zõ en a Ptk. sze rin ti rá uta ló ma ga tar tás sal
jog sze rû en meg sze rez te.

(4) A ren del ke zés re álló tel je sít mény hez való jog a csat -
la ko zá si pont hoz kap cso ló dó, a min den ko ri rend szer hasz -
ná lót meg il le tõ va gyo ni ér ték kel bíró jog, amely gya kor lá -
sá nak hi á nyá ban sem szû nik meg. Amennyi ben a rend -
szer hasz ná ló sze mé lye az adott fel hasz ná lá si he lyen meg -
vál to zik, il let ve a fel hasz ná lá si hely vagy a csat la ko zá si
pont át ru há zá sá ra ke rül, el té rõ meg ál la po dás hi á nyá ban a
ren del ke zés re álló tel je sít mény az új rend szer hasz ná ló ra
át száll.

4.  §

(1) A VHSz és az Egye te mes Szol gál ta tá si Sza bály zat
(a továb biak ban: ESzSz) al kal ma zá sa szem pont já ból egy
fel hasz ná lá si hely nek kell te kin te ni a fel hasz ná ló tu laj do -
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ná ban, ke ze lé sé ben vagy hasz ná la tá ban álló össze füg gõ
te rü le tet és azo kat az egy más sal nem ha tá ros te rü le te ket is,

a) ame lyek ugyan azon köz út, vas út el len té tes ol da lán
egy más sal szem ben he lyez ked nek el, vagy

b) ame lyen a fel hasz ná ló 2005. no vem ber 25-e elõtt lé -
te sí tett ma gán ve ze té ken ke resz tül vil la mos ener gia to -
vább adá sát vég zi, to váb bá

c) az épü let kö zös hasz ná la tú he lyi sé ge it és szabadte -
reit (te rü let ré sze it), va la mint

d) azt az össze füg gõ te rü le tet (in gat la non, épü le ten,
épü let szek ci ón), ame lyet ön ál ló, mért ma gán ve ze ték lát el.

(2) A VHSz és az ESzSz al kal ma zá sa szem pont já ból
kü lön fel hasz ná lá si hely nek kell te kin te ni egy össze füg gõ
te rü le ten (in gat la non, épü le ten, épü let szek ci ón) be lül

a) min den egyes fel hasz ná ló tu laj do ná ban, bér le té ben,
ke ze lé sé ben, hasz ná la tá ban álló össze füg gõ te rü let részt,
il let ve össze füg gõ he lyi ség cso por tot, ame lyet ön ál ló ma -
gán ve ze ték vagy an nak egy ön ál ló ré sze lát el vil la mos
ener gi á val, vagy

b) a kö zös tu laj don ban álló in gat la non a tu laj do nos tár -
sak ki zá ró la gos hasz ná la tá ban lévõ össze füg gõ te rü let -
részt, il let ve he lyi ség cso por tot, ame lyet egy ön ál ló mért
ma gán ve ze ték lát el vil la mos ener gi á val.

5.  §

A há ló za ti en ge dé lye sek a há ló zat hoz való csat la ko zást
egy adott csat la ko zá si pont ra a VET 27.  § (2)–(3) be kez dé -
se i ben sza bá lyo zott ese tek ben ta gad hat ják meg, a meg ta -
ga dás rész le tes sza bá lya it az Üze mi Sza bály zat és az
Elosz tói Sza bály zat tar tal maz zák.

Hálózathoz való hozzáférés

6.  §

(1) Az át vi te li, il let ve az el osz tó há ló zat ra vo nat ko zó
há ló zat hasz ná la ti igény ese tén a há ló za ti en ge dé lyes
– amennyi ben a rend szer hasz ná ló 3.  § (1) be kez dés sze rin -
ti há ló za ti csat la ko zás sal ren del ke zik és a há ló za ti en ge dé -
lyes sel a há ló zat hasz ná la ti szer zõ dést meg kö töt te – a há ló -
zat hasz ná la ti szer zõ dés ren del ke zé sei sze rint kö te les a
rend szer hasz ná lót a há ló zat ba be kap csol ni, to váb bá a há -
ló za ton a fo lya ma tos hoz zá fé rést, há ló zat hasz ná la tot – a
ren del ke zés re álló és a le kö tött tel je sít ményt – biz to sí ta ni.

(2) Az adott csat la ko zá si pon ton ren del ke zés re álló tel -
je sít mény ki nem hasz nált ré szé nek a há ló za ti en ge dé lyes
ál tal ide ig le ne sen más cél ra tör té nõ fel hasz ná lá sá ról a
rend szer hasz ná ló és a há ló za ti en ge dé lyes az elosz tói sza -
bály zat ban meg ha tá ro zot tak sze rint szer zõ dés ben meg -
állapodhatnak.

7.  §

(1) A há ló za ti en ge dé lyes kö te les gon dos kod ni ar ról,
hogy a fel hasz ná lá si he lyen a há ló zat hasz ná la ti szer zõ dés
ha tá lyá nak be áll tá tól és a mé rõ hely meg fe le lõ ki ala kí tá sá -
tól, il let ve a (2) be kez dés sze rin ti eset ben, ha a há ló za ti en -
ge dé lyes hi bát ál la pí tott meg, a hi bák ki ja ví tá sá nak el fo ga -
dá sát kö ve tõ 8 na pon be lül a fo gyasz tás mé rõ-be ren de zést
fel sze rel jék, zá ró bé lyeg gel el lás sák, és a há ló zat hasz ná la ti 
szer zõ dés ben meg ha tá ro zott idõ pont ban a há ló zat ba tör té -
nõ be kap cso lás és a há ló zat hasz ná lat meg kez dõd hes sen.

(2) A 10.  § (10) be kez dé se sze rint csat la koz tat ni kí vánt
fel hasz ná lói be ren de zés, köz vet len ve ze ték, ma gán ve ze -
ték, össze kö tõ be ren de zés, ter me lõi ve ze ték ter ve zé sét, il -
let ve ki épí té sét vég zõ sze mély vagy tár sa ság a be kap cso -
lás elõtt kö te les írás ban nyi lat ko za tot adni a há ló za ti en ge -
dé lyes nek ar ról, hogy a csat la koz tat ni kí vánt ve ze ték, be -
ren de zés, va la mint a mé rõ hely ki ala kí tá sa a jog sza bá lyok
és vo nat ko zó szab vá nyok elõ írásainak, va la mint a há ló za ti 
en ge dé lyes ál tal a rend szer hasz ná lói igény be je len tés re
adott tá jé koz ta tó ban meg ha tá ro zott mû sza ki jel lem zõk nek 
meg fele lõen ké szült el. A há ló za ti en ge dé lyes jo go sult a
mû sza ki jel lem zõ ket a be kap cso lás elõtt el len õriz ni, és ha
azt ál la pít ja meg, hogy nem fe lel meg a szab vány, a mû sza -
ki, a mû sza ki biz ton sá gi, az érin tés vé del mi elõ írásoknak, a 
be kap cso lást a hiba ki ja ví tá sá ig meg ta gad hat ja. A be kap -
cso lás to váb bi rész let sza bá lya it az elosz tói sza bály zat és
az üz let sza bály zat tar tal maz za.

Hálózathoz való hozzáférés megtagadása, a szállítások
korlátozása, csökkentése, szüneteltetése

8.  §

(1) A há ló zat hoz való hoz zá fé rés meg ta ga dá sa a hoz zá -
fé rés meg szün te té sét je len ti, ek kor a há ló za ti en ge dé lyes a
há ló zat hasz ná la ti szer zõ dést kö te les fel mon da ni. A szál lí -
tá sok kor lá to zá sa, csök ken té se, szü ne tel te té se az azt meg -
ala po zó ok vagy kö rül mény meg szû né sé ig vagy meg szün -
te té sé ig tart ha tó fenn.

(2) A hoz zá fé rés meg ta ga dá sa, il let ve a szál lí tá sok kor -
lá to zá sa, csök ken té se, szü ne tel te té se to váb bi rész let sza bá -
lya it az üze mi-, elosz tói sza bály zat és az üz let sza bály zat
tar tal maz za.

Fogyasztás és betáplálás

9.  §

(1) A rend szer hasz ná ló a vil la mos ener gi át a há ló zat -
hasz ná la ti szer zõ dés ben meg ha tá ro zot tak sze rint jo go sult
fo gyasz ta ni vagy be táp lál ni.
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(2) A rend szer hasz ná ló a há ló zat hasz ná la ti szer zõ dés -
ben sze rep lõ le kö tött tel je sít mény után a rend szer hasz ná -
la ti dí jat ak kor is kö te les meg fi zet ni, ha azt nem ve szi
igény be.

(3) A há ló za ti csat la ko zá si szer zõ dés sze rin ti há ló zat -
hoz való hoz zá fé rés kez de té nek idõ pont já tól a há ló zat -
hasz ná la ti szer zõ dés meg kö té sé ig a rend szer hasz ná la ti díj
meg ál la pí tá sá nak alap ját a ren del ke zés re álló tel je sít mény
ké pe zi.

(4) Ha a fel hasz ná ló szer zõ dé se sze rint a vil la mos ener -
gi át fo gyasz tás mé rõ fel sze re lé se nél kül hasz nál ja fel, ak -
kor ki zá ró lag a szer zõ dés ben meg je lölt fel hasz ná lói be ren -
de zé se ket üze mel tet he ti.

(5) A há ló za ti en ge dé lyes jo go sult a ter he lést, a fo -
gyasz tás mé rõ be ren de zést, a ma gán ve ze té ket, a fel hasz ná -
lói be ren de zést, va la mint az erõ mû vet, a ter me lõi ve ze té -
ket a köz cé lú há ló zat biz ton sá ga és a töb bi fel hasz ná ló
vagy erõ mû biz ton sá gos ener gia el lá tá sa vagy be táp lá lá sa
ér de ké ben el len õriz ni, il le tõ leg az ener gia szol gál ta tás és
fel hasz ná lás fo lya ma tos sá gá hoz szük sé ges mun ká kat elõ -
ze tes ér te sí tés után el vé gez ni.

(6) Az (5) be kez dés ben meg ha tá ro zott el len õr zést, il le -
tõ leg mun kák el vég zé sét la ká sok ban és egyéb la kos sá gi
hasz ná la tú he lyi sé gek ben a la kos ság sze mé lyes ér de ke i -
nek figye lembe véte lével kell le foly tat ni. Az el len õr zést
– a fe lek el té rõ meg ál la po dá sa hi á nyá ban – mun ka na po -
kon 7 és 20 óra kö zött az üz let sza bály zat ban meg ha tá ro -
zott idõ szak alatt kell el vé gez ni. Az el len õr zést vég zõ sze -
mély nek arra fel jo go sí tó, fény ké pes iga zol vánnyal kell
ren del kez nie.

(7) Ha gya nú me rül fel, hogy a rend szer hasz ná ló a biz -
ton sá gos szol gál ta tás ra vagy be táp lá lás ra vo nat ko zó elõ -
írásokat nem tart ja be, és az e  miatt meg kí sé relt el len õr zést 
meg gá tol ja, a há ló za ti en ge dé lyes a fel hasz ná lá si hely re
vagy erõ mû be való be ju tá sig és a biz ton sá gi el len õr zés le -
foly ta tá sá ig a há ló zat hoz való hoz zá fé rést a csat la ko zá si
pon ton kí vü li be avat ko zás sal szü ne tel tet he ti.

(8) Ha a sza bály ta lan ság ra uta ló kö rül mé nyek ki vizs gá -
lá sa ered mé nye kép pen az volt meg ál la pít ha tó, hogy a
rend szer hasz ná ló ré szé rõl sza bály ta lan ság nem tör tént, az
el len õr zés so rán fel me rült költ sé gek a rend szer hasz ná ló ra
nem há rít ha tók át, to váb bá a rend szer hasz ná ló nak oko zott
kárt meg kell té rí te ni.

Rendszerhasználói igénybejelentés és a hálózati
engedélyes által adott tájékoztatás

10.  §

(1) A köz cé lú há ló zat hoz csat la koz ni, va la mint azt
rend szer hasz ná ló ként igény be ven ni kí vá nó jo go sult az
érin tett há ló zat sze rin ti te rü let re mû kö dé si en ge déllyel
ren del ke zõ há ló za ti en ge dé lyes nél – an nak üz let sza bály -

za tá ban meg ha tá ro zot tak sze rint – kö te les for ma nyom tat -
vá nyon rend szer hasz ná lói igény be je len tést ten ni,
amennyi ben új fel hasz ná lá si he lyet kí ván lé te sí te ni vagy új 
fel hasz ná lá si hely re köl tö zik, il let ve a már ki épí tett há ló -
za ti ka pa ci tás bõ ví té sét igény li.

(2) Az igény be je len tés nek az el osz tó üz let sza bály za tá -
ban meg ha tá ro zott for ma nyom tat vá nyát az el osz tó az ál -
lan dó ügy fél szol gá la ti iro dá ban és az ügy fél szol gá la ti
 fiókirodában egy aránt hoz zá fér he tõ vé te szi, to váb bá hon -
lap ján elekt ro ni ku san le tölt he tõ for má tum ban is közzé -
teszi.

(3) A VET 63.  § (1) be kez dé sé ben sza bá lyo zott eset ben
a rend szer hasz ná lói igényt a rend szer hasz ná ló he lyett vil -
la mos ener gia-ke res ke dõ vagy az egye te mes szol gál ta tó
nyújt ja be az adott te rü let re mû kö dé si en ge déllyel ren del -
ke zõ há ló za ti en ge dé lyes nek. A bi zo má nyos ként tör té nõ
el já rás ra vo nat ko zó jo go sult sá got a há ló za ti en ge dé lyes
felé a vil la mos ener gia-ke res ke dõ vagy az egye te mes szol -
gál ta tó iga zol ja.

(4) Nem kell rend szer hasz ná lói igény be je len tést ten ni
azon rend szer hasz ná lók nak, ame lyek e ren de let hatályba -
lépésekor a vil la mos ener gi á ról  szóló 2001. évi CX. tör -
vény alap ján kö tött köz üze mi szer zõ dés sel ren del kez nek,
vagy a Ptk. sze rint írás be li köz üze mi szer zõ dés nél kül, rá -
uta ló ma ga tar tás sal vé te lez nek.

(5) A rend szer hasz ná lói igény be je len tés nek csat la ko zá -
si pon ton ként leg alább az aláb bi a kat tar tal maz nia kell:

a) az igé nyelt ren del ke zés re álló tel je sít mény mér té két, 
an nak fel tün te té sé vel, hogy az igé nyelt tel je sít mény be táp -
lá lás ra vagy fel hasz ná lás ra vo nat ko zik;

b) amennyi ben is mert, ak kor a há ló zat hasz ná lat so rán
igény be ven ni kí vánt le kö tött tel je sít ményt;

c) a fel hasz ná lás és a be táp lá lás jel lem zõ ada ta it;

d) a köz cé lú há ló zat ra kap csol ni kí vánt erõ mû mû kö dé -
sé re jel lem zõ ada to kat;

e) a rend szer hasz ná ló vil la mos ener gia-vá sár lá si vagy
-ér té ke sí té si (elõ)szer zõ dé sét.

(6) A rend szer hasz ná lói igény be je len tés mód ját, to váb -
bi tar tal mi kö ve tel mé nye it és for má ját a há ló za ti en ge dé -
lyes az üz let sza bály zat ban kö te les meg ha tá roz ni.

(7) Az igény be je len tés kéz hez vé te le után a há ló za ti en -
ge dé lyes az üz let sza bály za tá ban meg ha tá ro zot tak sze rint
kö te les a rend szer hasz ná lót a há ló za ti csat la ko zá si és há ló -
zat hasz ná la ti jog vi szony min den lé nye ges ele mé rõl tá jé -
koz tat ni és en nek ré sze ként a há ló za ti csat la ko zás ra és há -
ló zat hasz ná lat ra aján la tot ten ni. Ab ban az eset ben, ha az
igény be je len tés hi á nyos vagy aján lat el ké szí té sé re nem al -
kal mas, a há ló za ti en ge dé lyes az igény be je len tés kéz hez -
vé te lé tõl szá mí tott 15 na pon be lül kö te les a rend szer hasz -
ná lót hi ány pót lás ra fel hív ni a hi á nyok pon tos meg je lö lé sé -
vel. Az aján lat té tel re az üz let sza bály zat ban meg ha tá ro zott
ha tár idõ a hi ány pót lás kéz hez vé te lé tõl számítandó.
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(8) A tá jé koz ta tás nak leg alább az aláb bi a kat tar tal maz -
nia kell:

a) a tá jé koz ta tó hi vat ko zás ra al kal mas azo no sí tó szá -
mát;

b) an nak (azok nak) a csat la ko zá si pont(ok)nak meg je -
lö lé sét, amely(ek)en a rend szer hasz ná ló az igé nyelt vil la -
mos ener gi át át ve he ti, il let ve be táp lál hat ja, amely(ek)en a
há ló za ti en ge dé lyes a vil la mos tel je sít ményt, több let tel je -
sít ményt biz to sít ja;

c) a há ló zat ra csat la ko zás és be kap cso lás kü lön jog sza -
bály alap ján meg ha tá ro zott mû sza ki fel té te le it – el kü lö nít -
ve a csat la ko zóbe ren de zés lé te sí té sé re vo nat ko zó ada to kat 
a köz cé lú há ló zat egyéb érin tett ré sze i nek ada ta i tól;

d) a há ló zat ra csat la ko zás és be kap cso lás kü lön jog sza -
bály alap ján meg ha tá ro zott pénz ügyi fel té te le it – el kü lö -
nít ve a csat la ko zá si alap dí jat, a csat la ko zó be ren de zés-lé -
te sí tés és a köz cé lú ve ze ték lé te sí tés dí ját, a pénz ügyi tel je -
sí tés mód ját és ha tár ide jét;

e) a mé rõ hely ki ala kí tá sá ra, an nak aján lott mód já ra és a 
fo gyasz tás mé rõ be ren de zés el he lye zé sé re vo nat ko zó kö -
ve tel mé nye ket;

f) a rend szer hasz ná lói tu laj don ba ke rü lõ há ló za ti rész
ki vi te le zé sé nél al kal ma zan dó gyárt má nyok ra vo nat ko zó
ha tó sá gi en ge dé lyek szük sé ges sé gét;

g) az al kal ma zan dó érin tés vé del mi mó dot és az érin tés -
vé del mi ki ol dó pa ra mé te re ket;

h) más rend szer hasz ná ló vil la mos ener gia-fel hasz ná lá -
sát vagy be táp lá lá sát eset le ge sen be fo lyá so ló há ló za ti za -
va ro kat oko zó fel hasz ná lói be ren de zés al kal ma zá sa ese tén 
a há ló za ti za va rok kor lá to zá sá ra vagy meg elõ zé sé re vo -
nat ko zó elõ írásokat, aján lá so kat;

i) a há ló za ti csat la ko zás hoz és a há ló zat hasz ná lat hoz
szük sé ges en ge dé lyek fel so ro lá sát;

j) a be kap cso lás és a há ló zat hasz ná lat meg kez dé sé nek
idõ pont ját;

k) a rend szer hasz ná la ti díj sza bást és meg fi ze té sé nek
mód ját;

l) a há ló za ti en ge dé lyes nek a tá jé koz ta tó ban fog lalt
aján la ti kö tött sé gét és an nak idõ tar ta mát;

m) a há ló za ti csat la ko zás ra és a há ló zat hasz ná lat ra vo -
nat ko zó tel jes körû aján la tot, va la mint a há ló za ti csat la ko -
zá si szer zõ déster ve zet há ló za ti en ge dé lyes ál tal alá írt pél -
dá nya it.

(9) A VET 63.  § (1) be kez dé sé ben sza bá lyo zott eset ben
a tá jé koz ta tást az egye te mes szol gál ta tó vagy a vil la mos -
ener gia-ke res ke dõ az üz let sza bály za tá ban meg ha tá ro zot -
tak sze rint to váb bít ja a rend szer hasz ná ló felé.

(10) Ha a csat la koz tat ni kí vánt fel hasz ná lói be ren de zés,
köz vet len ve ze ték, ma gán ve ze ték, össze kö tõ be ren de zés,
ter me lõi ve ze ték csat la koz ta tá sá nak mû sza ki ter ve it nem a 
há ló za ti en ge dé lyes ké szí ti el, ak kor kö te les té rí tés men te -
sen az érin tett rend szer hasz ná ló ren del ke zé sé re bo csá ta ni
min den az Üze mi- vagy Elosz tói Sza bály zat ban meg ha tá -
ro zott, a há ló zat ter ve zé sé hez szük sé ges adatot.

(11) A (10) be kez dés ben meg ha tá ro zott eset ben a ve ze -
ték lé te sí té sé re, bõ ví té sé re vo nat ko zó mû sza ki terv do ku -
men tá ci ót – a ki vi te le zés meg kez dé se elõtt – a há ló za ti en -
ge dé lyes hez jó vá ha gyás ra be kell nyúj ta ni. A há ló za ti en -
ge dé lyes a mû sza ki ter ve ket a kéz hez vé tel tõl szá mí tott
15 na pon be lül kö te les fe lül vizs gál ni, és a köz cé lú há ló zat
üzem biz ton sá ga ér de ké ben jo go sult azok mó do sí tá sát elõ -
ír ni. Az elõ írt mó do sí tá so kat a rend szer hasz ná ló kö te les
el vé gez ni. A terv fe lül vizs gá lat ra vo nat ko zó to váb bi ren -
del ke zé se ket az Üze mi- vagy Elosz tói Sza bály zat tar tal -
maz za.

(12) Ha a há ló zat ra tör té nõ csat la ko zás ide gen in gat lant
érint, ak kor a köz cé lú há ló za ti ele mek el he lye zé se so rán a
há ló za ti en ge dé lyes, min den egyéb a rend szer hasz ná ló tu -
laj do ná ban vagy hasz ná la tá ban álló ve ze ték vagy be ren de -
zés te kin te té ben a rend szer hasz ná ló kö te les a jog sza bá -
lyok ban elõ írt tu laj do no si hoz zá já ru lá so kat be sze rez ni.

A hálózati csatlakozási szerzõdés elõkészítése, létrejötte
és hatálya

11.  §

(1) Ab ban az eset ben, ha a rend szer hasz ná ló a há ló za ti
en ge dé lyes tá jé koz ta tó já ban fog lalt aján la tot el fo gad ja és
– a há ló za ti en ge dé lyes ál tal vál lalt aján la ti kö tött ség idõ -
tar ta ma alatt – a meg kül dött há ló za ti csat la ko zá si szer zõ -
déster ve ze tet vé le mény el té rés nél kül a há ló za ti en ge dé -
lyes nek a kel te zés fel tûn te té sé vel alá ír va vissza kül di, a há -
ló za ti csat la ko zá si szer zõ dés an nak a há ló za ti en ge dé lyes
ál tal tör té nõ kéz hez vé te lé nek nap já val lét re jön.

(2) Amennyi ben a rend szer hasz ná ló a há ló za ti en ge dé -
lyes aján la tát tel jes egé szé ben nem fo gad ja el, és a há ló za ti 
csat la ko zá si szer zõ dést vé le mény el té rés sel írja alá, úgy az
alá írt ter ve zet a rend szer hasz ná ló ré szé rõl új aján lat nak
mi nõ sül, amely alap ján a há ló za ti csat la ko zá si szer zõ dés
csak ak kor jön lét re, ha azt a há ló za ti en ge dé lyes cég sze rû
alá írá sá val el fo gad ja, és a há ló za ti csat la ko zá si szer zõ dést
a rend szer hasz ná ló nak vissza kül di. Eb ben az eset ben a há -
ló za ti csat la ko zá si szer zõ dés lét re jöt té nek idõ pont ja az a
nap, ame lyen a há ló za ti en ge dé lyes a rend szer hasz ná ló ál -
tal vé le mény el té rés sel vissza kül dött ter ve ze tet el fo gad ta
és alá írá sá val meg erõ sí tet te. A há ló za ti en ge dé lyes a rend -
szer hasz ná ló ál tal vé le mény el té rés sel alá írt há ló za ti csat -
la ko zá si szer zõ dést, an nak el fo ga dá sa ese tén a kéz hez vé -
tel tõl szá mí tott 15 na pon be lül kö te les a rend szer hasz ná ló -
nak vissza kül de ni. A vissza kül dés té nyé nek iga zo lá sa a
há ló za ti en ge dé lyest ter he li.

(3) Amennyi ben a rend szer hasz ná ló a há ló za ti csat la ko -
zá si szer zõ dést vé le mény el té rés sel fo gad ja el, jo go sult a
szer zõ dés ter ve zet kéz hez vé te lé tõl szá mí tott 15 na pon be -
lül a há ló za ti en ge dé lyes sel egyez te tést kez de mé nyez ni. A 
fel hasz ná lói kez de mé nye zés alap ján meg tar tott egyez te tõ
tár gya lá son a há ló za ti en ge dé lyes jegy zõ köny vet kö te les
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fel ven ni, amely nek min den olyan lé nye ges tényt és nyi lat -
ko za tot tar tal maz nia kell, amely a há ló za ti csat la ko zá si
szer zõ dés meg kö té se szem pont já ból je len tõ ség gel bír. A
rend szer hasz ná ló jo go sult vé le mé nyét, ál lás fog la lá sát a
jegy zõ könyv ben fel tûn tet ni. A jegy zõ könyv fe lek ál tal
alá írt egy pél dá nyát a há ló za ti en ge dé lyes kö te les a rend -
szer hasz ná ló nak át ad ni, a má sik pél dá nyát meg õriz ni és
eset le ges ha tó sá gi el len õr zés vagy rend szer hasz ná lói pa -
nasz ügy in té zé se ese tén az el já ró ha tó ság nak be mu tat ni.

(4) Az egye zte tõ tár gya lás meg tar tá sá nak kö te le zett sé -
ge nem vo nat ko zik a szer zõ dés ter ve zet jog sza bály ban
meg ha tá ro zott ele me i re, il let ve szer zõ dé si fel té te le i re, to -
váb bá jog sza bály ban elõ írt ha tó sá gi jó vá ha gyá son ala pu ló
ele me i re, il let ve szer zõ dé si fel té te le i re. Amennyi ben a fel -
hasz ná ló jog sza bály ban meg ha tá ro zott szer zõ dé si fel té tel,
vagy jog sza bály ban elõ írt ha tó sá gi jó vá ha gyá son ala pu ló
szer zõ dé si fel té tel vo nat ko zá sá ban tett ész re vé tel, er rõl az
egye te mes szol gál ta tó írás ban tá jé koz tat ja.

(5) Ab ban az eset ben, ha az egyez te tés a fe lek kö zött
ered mény re ve ze tett, a há ló za ti csat la ko zá si szer zõ dést a
jegy zõ könyv le zá rá sá val és alá írá sá val egy ide jû leg kö te le -
sek alá ír ni.

(6) Az (1)–(5) be kez dé sek ben sza bá lyo zott es etek ben a
há ló za ti csat la ko zá si szer zõ dés a lét re jöt té vel meg egye zõ
idõ pont ban ha tály ba lép.

12.  §

A há ló za ti csat la ko zá si szer zõ dést a rend szer hasz ná ló
ál tal meg je lölt fel hasz ná lá si hely re – el té rõ meg ál la po dás
hi á nyá ban – csat la ko zá si pon ton ként kell meg köt ni.

A hálózati csatlakozási szerzõdés tartalma

13.  §

(1) A rend szer hasz ná ló val kö tött há ló za ti csat la ko zá si
szer zõ dés nek leg alább a kö vet ke zõ ket kell tar tal maz nia:

a) a há ló za ti en ge dé lyes és a rend szer hasz ná ló meg ne -
ve zé sét, ter mé sze tes sze mély ese tén a ne vé nek, lak cí mé -
nek, any ja ne vé nek, szü le té si he lyé nek, szü le té si ide jé nek, 
sze mé lyes ada ta i nak iga zo lá sá ra al kal mas ha tó sá gi iga zol -
vá nya szá má nak, gaz dál ko dó szer ve zet ese tén a szék he -
lyé nek és a cég jegy zék szá má nak fel tün te té sé vel, to váb bá
amennyi ben a rend szer hasz ná ló ne vé ben egye te mes szol -
gál ta tó vagy vil la mos ener gia-ke res ke dõ jár el, an nak azo -
no sí tó ada ta it;

b) a fel hasz ná lá si hely (he lyek) meg je lö lé sét, ezen be -
lül a nem össze füg gõ te rü le tek meg ha tá ro zá sát;

c) a csat la ko zá si pont(ok) he lyé nek meg ha tá ro zá sát, a
csat la ko zás mód já nak meg ha tá ro zá sát, va la mint a csat la -
ko zá si pont ki épí té sé re vo nat ko zó ha tár idõ ket, rész le tes
mû sza ki és egyéb ren del ke zé se ket;

d) csat la ko zá si pon ton ként a ren del ke zés re álló tel je sít -
ményt;

e) a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott csat la ko zá si
díj mér té két, tel je sí té sé nek mód ját és ha tár ide jét, a háló -
zati en ge dé lyes bank szám la szá mát;

f) amennyi ben a rend szer hasz ná ló he lyett a fi ze tõ tel je -
sít, a fi ze tõ meg ne ve zé sét, sze mé lyi, il let ve azo no sí tó ada -
ta it;

g) a há ló zat ra csat la ko zás, a be kap cso lás és a ren del ke -
zés re ál lás idõ pont ját;

h) a szer zõ dés sze gés ese te it és en nek jog kö vet kez mé -
nye it;

i) a há ló za ti csat la ko zá si szer zõ dés meg szû né sé re,
megszün te té sé re vo nat ko zó ren del ke zé se ket.

(2) A há ló za ti csat la ko zá si szer zõ dés for má ját és tar tal -
mi ele me i nek min den rend szer hasz ná ló ra vo nat ko zó ré -
sze it ál ta lá nos szer zõ dé si fel té tel ként a há ló za ti en ge dé -
lyes az üz let sza bály za tá ban ha tá roz za meg.

(3) A há ló za ti csat la ko zá si szer zõ dés ben nem sza bá lyo -
zott kér dé sek re, amennyi ben a VET és a kap cso ló dó jog -
sza bá lyok el té rõ en nem ren del kez nek, a Ptk. ren del ke zé sei 
az irány adó ak.

(4) A há ló za ti csat la ko zá si szer zõ dést érin tõ, az üz let -
sza bály zat ban fog lalt ál ta lá nos szer zõ dé si fel té te lek meg -
vál toz ta tá sa ese té ben, a vál to zás ha tály ba lé pé se elõtt leg -
alább 30 nap pal a vál to zás ról az érin tett rend szer hasz ná ló -
kat a há ló za ti en ge dé lyes kö te les írás ban ér te sí te ni, és az
ér te sí tést az ügy fél szol gá la ti he lyi sé gek ben ki füg gesz te ni.

A hálózathasználati szerzõdés elõkészítése, létrejötte 
és hatálya

14.  §

Ab ban az eset ben, ha a rend szer hasz ná ló a há ló za ti en -
ge dé lyes sel a há ló za ti csat la ko zá si szer zõ dést meg kö töt te,
a csat la ko zás ki épült, a be kap cso lást meg elõ zõ en a rend -
szer hasz ná ló jo go sult kez de mé nyez ni a há ló za ti en ge dé -
lyes nél a há ló zat hasz ná la ti szer zõ dés meg kö té sét. A há ló -
za ti en ge dé lyes a rend szer hasz ná ló szer zõ dés kö tés re irá -
nyu ló szán dé ká nak kéz hez vé te lé tõl szá mí tott 15 na pon be -
lül kö te les meg kül de ni a rend szer hasz ná ló ré szé re a há ló -
zat hasz ná la ti szer zõ dés ál ta la alá írt pél dá nya it. A há ló zat -
hasz ná la ti szer zõ dés alá írá sá ra, ér vé nyes sé gé re, ha tá lyá ra, 
a vé le mény el té rés ke ze lé si mód já ra a 11.  § ren del ke zé sei
irány adók.

15.  §

(1) A há ló zat hasz ná la ti szer zõ dést a rend szer hasz ná ló
ál tal meg je lölt fel hasz ná lá si hely re – el té rõ meg ál la po dás
hi á nyá ban – csat la ko zá si pon ton ként kell meg köt ni.
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(2) A há ló zat hasz ná la ti szer zõ dés alap ján a há ló za ti en -
ge dé lyes a fel hasz ná lá si hely vagy erõ mû be kap cso lá sá ra,
a rend szer hasz ná ló ál tal le kö tött tel je sít mény nek meg fe le -
lõ vil la mos ener gia – fel hasz ná lás ese té ben csat la ko zá si
pont ra, be táp lá lás ese té ben csat la ko zá si pont ról tör té nõ –
fo lya ma tos szál lí tá sá ra, va la mint a fo gyasz tás mé rõ-be ren -
de zés fel hasz ná lá si he lyen vagy erõ mû nél tör té nõ ki ala kí -
tá sá ra, a mé rõ be ren de zés egyes ele me i nek fel sze re lé sé re, a 
mé rõ be ren de zés üzem be he lye zé sé re, fo lya ma tos le ol va -
sá sá ra, el len õr zé sé re kö te les. A há ló zat hasz ná lat után a
rend szer hasz ná ló kö te les a kü lön jog sza bály ban fog lalt
rend szer hasz ná la ti dí ja kat meg fi zet ni.

(3) Az át vi te li rend szer irá nyí tó há ló za tá ra köz vet le nül
csat la ko zó erõ mû nek vagy rend szer hasz ná ló nak az át vi te li 
rend szer irá nyí tás igény be vé te lé re az át vi te li rend szer irá -
nyí tó val szer zõ dést kell köt nie.

A hálózathasználati szerzõdés tartalma

16.  §

(1) A há ló zat hasz ná la ti szer zõ dés nek leg alább a kö vet -
ke zõ ket kell tar tal maz nia:

a) a há ló za ti en ge dé lyes és a rend szer hasz ná ló meg ne -
ve zé sét, ter mé sze tes sze mély ese tén a ne vé nek, lak cí mé -
nek, any ja ne vé nek, szü le té si he lyé nek, szü le té si ide jé nek, 
sze mé lyes ada ta i nak iga zo lá sá ra al kal mas ha tó sá gi iga zol -
vá nya szá má nak, gaz dál ko dó szer ve zet ese tén a szék he -
lyé nek és a cég jegy zék szá má nak fel tün te té sé vel, a há ló za -
ti en ge dé lyes ügy fél szol gá la ti iro dá ja meg ne ve zé sét, cí -
mét, te le fon szá mát, to váb bá amennyi ben a rend szer hasz -
ná ló ne vé ben egye te mes szol gál ta tó vagy vil la mos ener -
gia-ke res ke dõ jár el, an nak azo no sí tó ada ta it;

b) a há ló zat hasz ná la ti szer zõ dés alap já ul szol gá ló há ló -
za ti csat la ko zá si szer zõ dés azo no sí tá sá hoz szük sé ges ada -
to kat;

c) a fel hasz ná lá si vagy be táp lá lá si hely (he lyek) meg je -
lö lé sét, fel hasz ná lá si he lyen be lül a nem össze füg gõ te rü -
le tek meg ha tá ro zá sát;

d) a csat la ko zá si pont(ok) meg ha tá ro zá sát és a csat la -
ko zás mód ját;

e) csat la ko zá si pon ton ként a le kö tött tel je sít ményt, a
szol gál ta tott vil la mos ener gia mû sza ki jel lem zõ it, a nyúj -
tott szol gál ta tás mi nõ sé gi jel lem zõ it;

f) a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott há ló zat hasz ná -
la ti díj mér té két, meg fi ze té sé nek mód ját és fel té te le it, a há -
ló za ti en ge dé lyes bank szám la szá mát;

g) a fel hasz ná lá si vagy be táp lá lá si he lyen fel sze relt, el -
szá mo lás alap já ul szol gá ló fo gyasz tás mé rõ-be ren de zés
rész le tes le írá sát, va la mint a fo gyasz tás mé rõ-be ren de zés
hi te les sé gé re vo nat ko zó nyi lat ko za tot;

h) a le ol va sá si, az el szá mo lá si és a szám lá zá si idõ sza -
ko kat;

i) amennyi ben a rend szer hasz ná ló he lyett a fi ze tõ tel je -
sít, a fi ze tõ meg ne ve zé sét, sze mé lyi, il let ve azo no sí tó ada -
ta it;

j) az ide ig le nes fel hasz ná ló, il let ve a VET 58.  § (2) be -
kez dé se alap ján ha tá ro zott idõ re kö tött há ló zat hasz ná la ti
szer zõ dés le já ra tá nak idõ pont ját;

k) a szer zõ dés sze gés ese te it és en nek jog kö vet kez mé -
nye it;

l) a há ló zat hasz ná la ti szer zõ dés meg szû né sé re, meg -
szün te té sé re vo nat ko zó ren del ke zé se ket;

m) a rend szer hasz ná ló erõ mû ve ál tal a há ló zat felé át -
adás ra ke rü lõ (ter ve zett) ha tá sos és med dõ vil la mos ener -
gia mennyi sé gét és tel je sít mé nyét, az ener gia meg vá sár ló -
já nak meg ne ve zé sét;

n) a med dõ vil la mos ener gia-for ga lom mé ré si vagy szá -
mí tá si mód ját;

o) a rend szer hasz ná ló üze mé nek jel le gé bõl adó dó, a
vil la mos mû üzem biz ton sá gát za va ró vagy ve szé lyez te tõ
ha tá sok meg szün te té sé nek mód ját;

p) nem tá ro lós fo gyasz tás mé rõ-be ren de zés sel ren del -
ke zõ rend szer hasz ná ló ál tal a mér leg kör-fe le lõs felé való
el szá mo lás hoz al kal ma zan dó ter he lé si pro fil meg ha tá ro -
zá sát;

q) a csat la ko zá si pont, az el szá mo lá si pont, a mé ré si
pont ada ta it.

(2) A há ló zat hasz ná la ti szer zõ dés for má ját és tar tal mi
ele me i nek min den rend szer hasz ná ló ra vo nat ko zó ré sze it
ál ta lá nos szer zõ dé si fel té tel ként a há ló za ti en ge dé lyes az
üz let sza bály za tá ban ha tá roz za meg.

(3) A há ló zat hasz ná la ti szer zõ dés ben nem sza bá lyo zott
kér dé sek re, amennyi ben a VET és a kap cso ló dó jog sza bá -
lyok el té rõ en nem ren del kez nek, a Ptk. ren del ke zé sei az
irány adó ak.

(4) A há ló zat hasz ná la ti szer zõ dést érin tõ, az üz let sza -
bály zat ban fog lalt ál ta lá nos szer zõ dé si fel té te lek meg vál -
toz ta tá sa ese té ben, a vál to zás ha tály ba lé pé se elõtt leg alább 
30 nap pal a vál to zás ról az érin tett rend szer hasz ná ló kat a
há ló za ti en ge dé lyes kö te les írás ban ér te sí te ni, és az ér te sí -
tést az ügy fél szol gá la ti he lyi sé gek ben ki füg gesz te ni.

A rendszerhasználók értesítése és idõpont-egyeztetési
joga

17.  §

(1) A VET 37.  §-ának (4) be kez dé se sze rin ti elõ re lát ha -
tó szü ne tel te tés idõ pont já ról és vár ha tó idõ tar ta má ról a há -
ló za ti en ge dé lyes az egyes érin tett rend szer hasz ná ló kat
köz vet le nül, írás ban kö te les ér te sí te ni a (4) be kez dés sze -
rin ti ha tár idõk be tar tá sa mel lett. A há ló za ti en ge dé lyes az
ér te sí tés ben kö te les meg ad ni a szü ne tel te tés kez dõ idõ -
pont ját és a szü ne tel te tés vár ha tó idõ tar ta mát. Az aláb bi
fel hasz ná lói (rend szer hasz ná lói) cso por to kat a fen ti ek nek
meg fele lõen, a kö vet ke zõk sze rint kell ér te sí te ni:
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a) 200 kVA ren del ke zés re álló tel je sít mény alatt a
rend szer hasz ná lót a fel hasz ná lá si vagy be táp lá lá si hely re
el jut ta tott szó ró lap és a hely ben szo ká sos mó don ki füg -
gesz tett hir det mény út ján, il let ve a rend szer hasz ná ló val
tör tént elõ ze tes meg ál la po dás ese tén elekt ro ni kus úton
vagy ez zel egyen ér té kû más mó don,

b) 200 kVA ren del ke zés re álló tel je sít mény vagy ezt
meg ha la dó tel je sít mény ese tén a rend szer hasz ná lót – el té -
rõ meg ál la po dás hi á nyá ban – név re és fel hasz ná lá si hely re
 szóló le vél ben.

(2) A fo gyasz tás mé rõ-be ren de zés le ol va sá sa, hi te le sí té -
se, cse ré je, va la mint ál ta lá nos mû sza ki jel le gû, il let ve az
egye te mes szol gál ta tás ban ré sze sü lõ fel hasz ná ló sze mé -
lyé ben be állt vál to zás  miatt szük sé ges el len õr zés el vég zé -
se ér de ké ben a fel hasz ná lá si hely hez tar to zó mé rõ he lyen
tör té nõ mun ka vég zés idõ pont já ról a há ló za ti en ge dé lyes a
(4) be kez dés ben meg ha tá ro zott ha tár idõk nek meg fele -
lõen, írás ban kö te les a rend szer hasz ná lót ér te sí te ni.
Amennyi ben a rend szer hasz ná ló szá má ra az ér te sí tés ben
meg adott idõ pont nem meg fe le lõ, a há ló za ti en ge dé lyes
kö te les a rend szer hasz ná ló val egyez tet ni a meg fe le lõ idõ -
pont ki je lö lé se ér de ké ben. A rend szer hasz ná ló kö te les a
há ló za ti en ge dé lyes ál tal meg kül dött ér te sí tés ben meg je -
lölt, vagy a kö zös meg egye zés sel ki je lölt idõ pont ban a há -
ló za ti en ge dé lyes fel hasz ná lá si hely hez tar to zó mé rõ he -
lyen tör té nõ mun ka vég zé sét le he tõ vé ten ni.

(3) Nem al kal maz ha tó a fel hasz ná ló val szem ben a
(2) be kez dés ben meg ha tá ro zott kö te le zett sé gek meg sér té -
se vagy el mu lasz tá sa es etén hát rá nyos kö vet kez mény, ha:

a) a há ló za ti en ge dé lyes a rend szer hasz ná ló ré szé re az
ér te sí tést nem tér ti ve vé nyes aján lott le vél ben vagy egyéb
iga zol ha tó mó don küld te el;

b) a rend szer hasz ná ló a há ló za ti en ge dé lyes tér ti ve vé -
nyes aján lott le vél ben meg kül dött ér te sí té sét ön hi bá ján kí -
vül nem vet te át;

c) a rend szer hasz ná ló raj ta kí vül álló ok ból nem biz to -
sí tot ta a há ló za ti en ge dé lyes nek a meg je lölt idõ pont ban a
mé rõ hely re való be ju tá sát, fel té ve, hogy er rõl a há ló za ti
en ge dé lyest meg fe le lõ ha tár idõ ben, iga zol ha tó mó don ér -
te sí tet te.

(4) Az aláb bi fel hasz ná lói (rend szer hasz ná lói) cso por -
to kat a kö vet ke zõ ha tár idõk be tar tá sá val kell ér te sí te ni:

a) 200 kVA ren del ke zés re álló tel je sít mény alat ti rend -
szer hasz ná lók ese té ben a ki ér te sí tés vé te le 15 nap pal a
mun ka vég zés meg kez dé se elõtt;

b) 200 kVA ren del ke zés re álló tel je sít mény fe let ti
rend szer hasz ná lók ese té ben a ki ér te sí tés vé te le 30 nap pal a 
mun ka vég zés meg kez dé se elõtt.

Mérés

18.  §

(1) A rend szer hasz ná lók ál tal el fo gyasz tott, va la mint a
há ló zat ba be táp lált vil la mos ener gi át kü lön jog sza bály ban

meg ha tá ro zott ha tó ság ál tal, a vil la mos ener gia-el lá tá si
sza bály za tok ban, il let ve az üz let sza bály zat ban meg ha tá ro -
zott idõ kö zön ként hi te le sí tett fo gyasz tás mé rõ-be ren de zés -
sel kell mér ni.

(2) A rend szer hasz ná ló jo go sult sa ját költ sé gén el len õr -
zõ fo gyasz tás mé rõ-be ren de zést fel sze rel tet ni. A há ló za ti
en ge dé lyes fo gyasz tás mé rõ-be ren de zé sé vel azo nos mé rõ -
transz for má to rok ra el len õr zõ fo gyasz tás mé rõ-be ren de zés
ab ban az eset ben sze rel he tõ, ha ez a há ló za ti en ge dé lyes
mé ré sé nek pon tos sá gát nem ve szé lyez te ti, és a há ló za ti en -
ge dé lyes a fel sze re lés hez elõ ze tesen írás ban hoz zá já rult.
Az el len õr zõ fo gyasz tás mé rõ-be ren de zés mé ré si ada ta a
szol gál ta tott vil la mos ener gia és tel je sít mény el szá mo lá sá -
ra – el té rõ meg ál la po dás hi á nyá ban – ala pul nem szol gál -
hat.

(3) Ab ban az eset ben, ha a rend szer hasz ná ló a fo gyasz -
tás mé rõ-be ren de zés hi bá ját ész le li, kö te les azt a há ló za ti
en ge dé lyes nek ha la dék ta la nul be je len te ni. A há ló za ti en -
ge dé lyes a rend szer hasz ná ló be je len té sé nek kéz hez vé te lé -
tõl szá mí tott 15 na pon be lül kö te les a ki fo gás olt fo gyasz -
tás mé rõ-be ren de zés mû kö dé sét hi te le sí tett el len õr zõ fo -
gyasz tás mé rõ-be ren de zés sel vagy egyéb mó don el len õriz -
ni. Ha az el len õr zött fo gyasz tás mé rõ-be ren de zés a kü lön
jog sza bály ban elõ írt hi ba ha tárt túl lé pi, il let ve a há ló za ti
en ge dé lyes meg ál la pít ja, hogy a fo gyasz tás mé rõ-be ren de -
zés hi bás, kö te les azt ki cse rél ni.

(4) A há ló za ti en ge dé lyes a rend szer hasz ná ló ké ré sé re
kö te les a cse re foly tán le sze relt fo gyasz tás mé rõ-be ren de -
zést vagy an nak va la me lyik ele mét hi te le sít tet ni, és an nak
ered mé nyé rõl a rend szer hasz ná lót ér te sí te ni.

(5) A (3) és (4) be kez dés ben fog lal tak sze rint el vég zett
hely szí ni el len õr zés vagy hi te le sí tés, il let ve cse re költ sé -
gei ab ban az eset ben, ha a fo gyasz tás mé rõ-be ren de zés a
mé rés rõl  szóló jog sza bá lyok ban meg en ge dett hi ba ha tárt
túl lé pi, a há ló za ti en ge dé lyest ter he lik, el len ke zõ eset ben a 
költ sé ge ket a rend szer hasz ná ló kö te les meg té rí te ni.

(6) A fo gyasz tás mé rõ-be ren de zés (3) be kez dés sze rin ti
cse ré je ese tén a há ló za ti en ge dé lyes kö te les gon dos kod ni
ar ról, hogy

a) a cse re idõ pont já ról a rend szer hasz ná ló a 17.  § ren -
del ke zé sei sze rint ér te sí tést kap jon,

b) a régi fo gyasz tás mé rõ-be ren de zés utol só és az új fo -
gyasz tás mé rõ-be ren de zés in du ló ál lá sá nak le ol va sá sa a
rend szer hasz ná ló vagy meg bí zott ja je len lé té ben tör tén jen, 
il let ve más mó don, utó lag is iga zol ha tó mó don rög zí tés re
ke rül jön,

c) az ada tok a há ló za ti en ge dé lyes üz let sza bály za tá ban
meg ha tá ro zott for má tu mú nyom tat vá nyon ke rül je nek rög -
zí tés re, és an nak egy pél dá nya a rend szer hasz ná ló vagy
meg bí zott ja ré szé re át adás ra ke rül jön.

(7) Pro fil el szá mo lá sú fel hasz ná ló ké ré sé re az el osz tó
ki zá ró lag a pro fil el szá mo lá sú fel hasz ná ló költ sé gé re kö te -
les – a leg ki sebb költ ség el vé vel össz hang ban kiválasz -
tott – ter he lé si gör be re giszt rá lá sá ra al kal mas táv le hív ha tó

2007/141. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 10031



fo gyasz tás mé rõ ké szü lé ket fel sze rel ni az adott fel hasz ná -
lá si he lyen, és a mért ada tok alap ján el szá mol ni.

Rendszerhasználati díjfizetéssel kapcsolatos elszámolás

19.  §

(1) A rend szer hasz ná la ti díj fi ze tés sel kap cso la tos el szá -
mo lás sza bá lya it az e ren de let ben fog lal tak és a rend szer -
hasz ná la ti dí jak meg ál la pí tá sá ról  szóló ren de let ben fog lal -
tak alap ján a há ló zat hasz ná la ti szer zõ dés ben kell rög zí te -
ni.

(2) A há ló za ti en ge dé lyes üz let sza bály za tá ban meg ha -
tá ro zott fel hasz ná lók fo gyasz tás mé rõ be ren de zé se i nek
adat rög zí té si, to váb bá azok le ol va sá si nap ja it a há ló zat -
hasz ná la ti szer zõ dés ben kell meg ha tá roz ni.

(3) Fo gyasz tás mé rõ-be ren de zés nél kül tör té nõ vil la -
mos ener gia-fel hasz ná lás nak csak kü lö nös mû sza ki vagy
gaz da sá gi szem pon tok ál tal in do kolt eset ben és a há ló za ti
en ge dé lyes, il let ve a vil la mos ener gia-ke res ke dõ hoz zá já -
ru lá sá val van he lye. Ez eset ben a szol gál ta tott vil la mos
ener gia mennyi sé gét és a le kö tött tel je sít mény ér té két a
fel hasz ná lói be ren de zés név le ges tel je sít mé nye és a szer -
zõ dés ben meg ha tá ro zott fel hasz ná lá si idõ tar tam alap ján
kell meg ál la pí ta ni.

(4) A rend szer hasz ná la ti díj el szá mo lá sa kor a VET
142.  §-ában fog lalt ren del ke zés alap ján meg ál la pí tott árat
(dí jat) kell al kal maz ni, a há ló zat hasz ná lat tal kap cso la tos
egyéb szol gál ta tá sok dí ja it pe dig a kü lön jog sza bá lyok ban
fog lalt elõ írások, ár meg ál la pí tá sok és az üz let sza bály zat
ren del ke zé sei sze rint kell meg ál la pí ta ni.

(5) A há ló za ti en ge dé lyes az el szá mo lá si idõ szak ra vo -
nat ko zó an a (4) be kez dés sze rin ti árat és dí jat el szá mo lá si
idõ szak ra ál la pít ja meg, amely rõl a szer zõ dés ben fog lalt
gya ko ri ság gal szám lát ál lít ki. A há ló za ti en ge dé lyes és a
rend szer hasz ná ló az el szá mo lá si idõ szak ban és a szám la -
ki bo csá tás gya ko ri sá gá ban kö te les meg ál la pod ni. Ha az
el szá mo lá si idõ szak idõ tar ta ma a két hó na pot meg ha lad ja,
a há ló za ti en ge dé lyes jo go sult rész szám lát ki bo csá ta ni.
A rés szám la alap ja – ha a fe lek el té rõ en nem ál la pod tak
meg – az elõ zõ el szá mo lá si idõ szak ban tör tént fo gyasz tás
és az el szá mo lá si idõ szak ra vo nat ko zó le kö tött tel je sít -
mény.

(6) Ár vál to zás ese tén a dí jat
a) havi, szám lá zás nál, il let ve rész szám lá zás ese tén az

ár meg ál la pí tás sze rint,
b) két hó nap nál rit kább le ol va sás és szám lá zás ese tén

az adat rög zí tés, vagy en nek hi á nyá ban rend szer hasz ná lói
ön be val lás, vagy en nek el ma ra dá sa ese tén a fo gyasz tás,
 illetve a tel je sít mény vál to zás idõ ará nyos meg osz tá sá val
kell meg ál la pí ta ni és szám láz ni.

(7) Ha a há ló za ti en ge dé lyes és a rend szer hasz ná ló a
szer zõ dés ben el té rõ en nem ál la pod tak meg, a rend szer -

hasz ná ló vagy a szám la ki egyen lí té sét vál la ló fi ze tõ kö te -
les a szám lá ban fel tün te tett dí jat

a) a szám lán fel tün te tett fi ze té si ha tár idõ nap já ig,
b) a pénz in té ze ti be mu ta tás kor

ki fi zet ni.

(8) A há ló za ti en ge dé lyes kö te les a szám la rend szer -
hasz ná ló ré szé re tör té nõ el jut ta tá sá ról oly mó don gon dos -
kod ni, hogy a szám lán fel tün te tett fi ze té si ha tár idõ, el té rõ
meg ál la po dás hi á nyá ban ne le gyen a szám la kéz hez vé te lé -
tõl szá mí tott 8 nap nál rö vi debb.

(9) Üte me zett fi ze tés ese tén a rész fi ze té sek re is ezek a
ren del ke zé sek az irány adók. A há ló za ti en ge dé lyes üz let -
sza bály za tá ban meg ál la pít hat ja a fi ze tés to váb bi, rész le tes
sza bá lya it.

(10) A fi ze tõ és a rend szer hasz ná ló – a fe lek meg ál la po -
dá sá nak meg fele lõen – tar tó san vagy idõ le ge sen is el té rõ
le het, a há ló za ti en ge dé lyes sel szem ben azon ban fe le lõs sé -
gük egye tem le ges. A fi ze té si meg ál la po dás ban vál lalt kö -
te le zett ség nem tel je sí té se ese tén a meg ál la po dás ban meg -
ha tá ro zott va la mennyi fel hasz ná lá si hely ki kap csol ha tó a
vil la mos ener gia-szol gál ta tás ból.

Számlakifogás

20.  §

(1) A rend szer hasz ná ló a szám la el len a há ló za ti en ge -
dé lyes nél ki fo gást emel het. A ki fo gás be je len té sé nek a
szám la ki egyen lí té sé re ha lasz tó ha tá lya nincs, ki vé ve, ha a
szám la össze ge az elõ zõ év azo nos idõ sza ká ra ve tí tett díj
200%-át meg ha lad ja.

(2) A há ló za ti en ge dé lyes kö te les a ki fo gást meg vizs -
gál ni, és en nek ered mé nyé rõl a rend szer hasz ná lót leg ké -
sõbb a ki fo gás vé te lé tõl szá mí tott 15 na pon be lül írás ban
ér te sí te ni.

(3) Ha a rend szer hasz ná lót vissza té rí tés il le ti meg, a há -
ló za ti en ge dé lyes azt az ese dé kes ség tõl szá mí tott 8 na pon
be lül kö te les a rend szer hasz ná ló ré szé re kész pénz ben ki fi -
zet ni vagy a rend szer hasz ná ló bank szám lá já ra vissza utal -
ni. A fe lek erre vo nat ko zó meg ál la po dá sa alap ján a há ló -
za ti en ge dé lyes jo go sult a vissza té rí tést a fel hasz ná lót ter -
he lõ szám la tar to zás össze gé be be szá mí ta ni.

(4) Ha a té ves vagy el ma radt el szá mo lás  miatt a há ló za ti
en ge dé lyest díj vagy díj kü lön bö zet il le ti meg, a rend szer -
hasz ná ló azt a té ves vagy el ma radt szám lá zás idõ tar ta má -
val azo nos idõn be lül egyen lõ rész le tek ben jo go sult ki -
egyen lí te ni. Ez eset ben ké se del mi ka mat nem szá mít ha tó
fel.

(5) A (3) és (4) be kez dés ben, va la mint a 19.  § (7) be kez -
dé sé ben elõ írt ha tár idõn túli tel je sí tés ké se del mes fi ze tés -
nek mi nõ sül. Ha a há ló za ti en ge dé lyes vagy a rend szer -
hasz ná ló ed dig az idõ pon tig fi ze té si kö te le zett sé gét nem
tel je sí ti, kö te les a kü lön jog sza bály ban vagy szer zõ dés ben
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meg ha tá ro zott ka ma to kat, va la mint az iga zolt költ sé ge ket
a má sik fél nek meg té rí te ni.

Elszámolás hibás mérés esetén

21.  §

(1) Ha a fo gyasz tás mé rõ-be ren de zés hi bá san mér vagy
hi te le sí té si ide je le járt, an nak ada tai szám lá zás alap já ul
nem szol gál hat nak.

(2) Ha a fo gyasz tás mé rõ-be ren de zés hi bás mû kö dé sé -
nek idõ tar ta ma és a hi bás fo gyasz tás mé rõ-be ren de zés ál tal 
mért és a tény le ge sen el fo gyasz tott vil la mos ener gia
mennyi ség kü lön bö ze tét a fe lek kö zös meg egye zés sel meg 
tud ják ál la pí ta ni, a le ol va sott mé ré si ada to kat en nek meg -
fele lõen he lyes bí te ni kell. A he lyes bí tett ada tok meg ha tá -
ro zá sá ig ide ig le nes el szá mo lás nak van he lye. Az ide ig le -
nes el szá mo lás alap já ul a meg hi bá so dás meg ál la pí tá sát
meg elõ zõ év azo nos el szá mo lá si idõ sza ká nak fel hasz ná lá -
si ada tai szol gál nak, amennyi ben a rend szer hasz ná ló fel -
hasz ná lá si szo ká sai nem vál toz tak meg. A he lyes bí tett
ada tok meg ha tá ro zá sát kö ve tõ 15 na pon be lül a fe lek kö te -
le sek egy más sal vég le ge sen el szá mol ni. A fe lek az el szá -
mo lás ban a fel hasz nált vil la mos ener gia mennyi sé get és a
kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott rend szer hasz ná la ti dí -
ja kat el kü lö nít ve, té te le sen kö te le sek fel tün tet ni.

(3) Ha a he lyes bí tés mér té ke nem ha tá roz ha tó meg,
vagy ab ban a fe lek nem tud nak meg ál la pod ni, il let ve ha
idõ köz ben a fel hasz ná ló fel hasz ná lá sá ban vál to zás kö vet -
ke zett be, a hi bás mé rést meg elõ zõ és azt kö ve tõ el szá mo -
lá si idõ sza kok – de leg alább négy hó nap – fel hasz ná lá si
ada ta i nak át la ga ké pe zi az el szá mo lás alap ját. Amennyi -
ben a hi bás mé rés elõtt a fel hasz ná lá si he lyen a fo gyasz tás -
ról hi te les mé rõ vel mért adat nem áll ren del ke zés re, ak kor
a hi bás mé rést kö ve tõ négy hó nap ban hi te les mé rés sel
meg ál la pí tott fo gyasz tás ból kell a vé lel me zett fo gyasz tást
meg ha tá roz ni. A je len be kez dés ben meg ha tá ro zott mó don
be csült fel hasz ná lást a fe lek a (2) be kez dés ben meg ha tá ro -
zot tak sze rint kö te le sek el szá mol ni.

(4) Ha hi bás mé rés  miatt a rend szer hasz ná lót vissza té rí -
tés il le ti meg, a há ló za ti en ge dé lyes a (2)–(3) be kez dé sek -
ben fog lalt el szá mo lá sok le zá rá sát kö ve tõ 8 na pon be lül az 
el szá mo lás ered mé nyé rõl kö te les írás ban tá jé koz tat ni a
rend szer hasz ná ló egye te mes szol gál ta tó ját vagy vil la mos -
ener gia-ke res ke dõ jét. A vissza té rí ten dõ vil la mos ener gia
árat a vil la mos ener gia-ke res ke dõ az ér te sí tés kéz hez vé te -
lé tõl szá mí tott 8 na pon be lül kö te les a rend szer hasz ná ló ré -
szé re kész pénz ben ki fi zet ni vagy a rend szer hasz ná ló
bank szám lá já ra vissza utal ni, il let ve a rend szer hasz ná ló val 
tör tént elõ ze tes meg ál la po dás ese tén a rend szer hasz ná lót
ter he lõ szám la tar to zás össze gé be be szá mí ta ni. Egye te mes
szol gál ta tás ban ré sze sü lõ rend szer hasz ná ló ese té ben a
vissza té rí tés re az ESzSz 10.  §-ának ren del ke zé sei irány -
adók. A há ló zat hasz ná la ti dí ja kat az az en ge dé lyes írja

jóvá vagy fi ze ti vissza a rend szer hasz ná ló nak, amely azt a
rend szer hasz ná ló nak ki szám láz ta. A há ló za ti en ge dé lyes
és az egye te mes szol gál ta tó vagy vil la mos ener gia-ke res -
ke dõ kö zöt ti el szá mo lás ra a vil la mos ener gia-el lá tá si sza -
bály za tok vo nat ko zó ren del ke zé sei irány adók.

(5) Ha hi bás mé rés  miatt az egye te mes szol gál ta tót vagy 
vil la mos ener gia-ke res ke dõt a rend szer hasz ná ló vil la mos
ener gia fel hasz ná lá sa után ár kü lön bö zet és a há ló za ti en -
ge dé lyest há ló zat hasz ná la ti díj kü lön bö zet il le ti meg, a há -
ló za ti en ge dé lyes a (2)–(3) be kez dé sek ben fog lalt el szá -
mo lá sok le zá rá sát kö ve tõ 8 na pon be lül az el szá mo lás
ered mé nyé rõl kö te les írás ban tá jé koz tat ni a rend szer hasz -
ná ló egye te mes szol gál ta tó ját vagy vil la mos ener gia-ke res -
ke dõ jét. A vil la mos ener gia ár kü lön bö zet rõl az egye te mes
szol gál ta tó vagy a vil la mos ener gia-ke res ke dõ, a há ló zat -
hasz ná la ti díj kü lön bö zet rõl a há ló za ti en ge dé lyes kü lön
szám lát ál lít ki a rend szer hasz ná ló nak. Ab ban az eset ben,
ha a vil la mos ener gia-vá sár lá si szer zõ dés alap ján há ló zat -
hasz ná la ti dí ja kat az egye te mes szol gál ta tó vagy a vil la -
mos ener gia-ke res ke dõ szám láz za a rend szer hasz ná ló nak,
úgy hi bás mé rés  miatti szám lá zás ra is ezen ren del ke zé sek
irány adók. A hi bás mé rés sel össze füg gés ben ki ál lí tott
szám la meg fi ze té sé re a 20.  § (4)–(5) be kez dé se i ben fog lal -
tak irány adók.

Elszámolás szerzõdés nélküli fogyasztás esetén

22.  §

(1) Aki szer zõ dés nél kül a há ló za ti en ge dé lyes há ló za tá -
ra csat la ko zik és on nan vil la mos ener gi át hasz nál fel, az
kö te les meg fi zet ni a há ló za ti en ge dé lyes nek az el fo gyasz -
tott vil la mos ener gia árát a há ló za ti en ge dé lyes adott évre
köz zé tett vesz te ség be szer zé si át lag árán. Ezen túl me nõ en
a rend szer hasz ná ló a jo go su lat lan rend szer hasz ná la tért kö -
te les a rend szer hasz ná la ti díj 120%-át meg fi zet ni. A há ló -
za ti en ge dé lyes a jog alap nél kü li há ló zathasz ná la tot a köz -
cé lú há ló za ton tör té nõ be avat ko zás sal megszüntetheti.

(2) A fel hasz nált vil la mos ener gia-mennyi sé get a há ló -
za ti en ge dé lyes há ló za tá hoz való csat la ko zást biz to sí tó
esz köz át vi võ ké pes sé ge (ke reszt met sze te) alap ján becs -
lés sel kell meg ál la pí ta ni ak ként, hogy a be csült fel hasz nált 
vil la mos ener gia-mennyi ség leg ma ga sabb ér té ke nem ha -
lad hat ja meg az évi 1200 óra fel hasz ná lá si idõ re vo nat ko -
zó ér té ket. A becs lés sel szem ben a jo go su lat lan rend szer -
hasz ná ló el len bi zo nyí tás sal élhet.

Szerzõdésszegés

23.  §

A szer zõ dés sze gés azon ese te it, ame lyek nél azon na li
fel mon dás nak van he lye, va la mint a köt bér re vo nat ko zó
rész le tes ren del ke zé se ket, a há ló za ti en ge dé lyes üz let sza -

2007/141. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 10033



bály za ta tar tal maz za, egye bek ben a szer zõ dés sze gés re a
VET és a Ptk. ál ta lá nos sza bá lyai az irány adók.

3. számú melléklet
a 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelethez

A köz cé lú köz vi lá gí tá si hasz ná la ti szer zõ dés kö te le zõ
tar tal mi ele mei:

– Szer zõ dõ fe lek
– Te rü le ti ha tály
– Tu laj don jo gok, üze mel te té si ha tá rok
– Lé te sí té si el já rás
– Üzem be he lye zé si fel té te lek
– Üze mel te té si fel té te lek:

= Üzem vi tel
= Kár oko zás má sik fél nek
= Fe szült ségmen te sí tés
= Kar ban tar tás

– Há ló za tok át épí té se, meg szün te té se
– Nyil ván tar tás
– Kár ese tek, bal ese tek ke ze lé se
– Jo go sult sá gok, ok ta tás
– Mun ka biz ton sá gi elõ írások
– Kap cso lat tar tók
– Al vál lal ko zók ra vo nat ko zó elõ írások
– Mû sza ki elõ írások a lé te sí ten dõ be ren de zé sek re
– Vi tás kér dé sek ren de zé se
– Egyéb ren del ke zé sek

4. számú melléklet
a 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelethez

A kiserõmûvi összevont engedély iránti kérelemhez
benyújtandó dokumentumok

1. Az e ren de let 54.  §-ában meg ha tá ro zott ada tok,
2. A há ló za ti en ge dé lyes sel kö tött há ló za ti csat la ko zá si 

szer zõ dés ere de ti vagy an nak hi te les má so la ti pél dá nya,
3. A te lep hely ada tai,
4. Az erõ mû élet tar ta má nak idõ tar ta má ra  szóló füg get -

len szak ta nács adó ál tal el len õr zött üz le ti terv,
5. A be ru há zás kez de té nek vár ha tó idõ pont ja,
6. Az üzem be he lye zés vár ha tó idõ pont ja,
7. Ke res ke del mi üzem kez de té nek ter ve zett idõ pont ja,
8. A te vé keny ség gya kor lá sá hoz szük sé ges, más jog -

sza bá lyok ban meg ha tá ro zott, ne vé re  szóló ha tó sá gi en ge -
dé lyek má so la ta,

9. Mû sza ki ada tok:
– Egy vo na las vil la mos kap cso lá si rajz,
– Hõ sé ma,
– Az erõ mû fõ be ren de zé se i nek mû sza ki ada tai az e ren -

de let 21. szá mú mel lék le te sze rint,
– Sza bá lyo zá si ké pes ség az üze mi sza bály zat ban meg -

ha tá ro zott mé rõ szá mok sze rin ti bon tás ban,

– Tar ta lék tü ze lõ anyag tá ro lá si ké pes ség (az al kal ma -
zan dó tech no ló gi á tól füg gõ en) mennyi sé gi jel lem zõi,

– A fel hasz nál ni kí vánt el sõd le ges ener gia hor do zó fû -
tõ ér té ke (az al kal ma zan dó tech no ló gi á tól füg gõ en), va la -
mint an nak mennyi sé ge éves bon tás ban (TJ/év), az elsõ
5 évre,

– A ter ve zett éves vil la mosener gia- és hõ ter me lés, va -
la mint -ér té ke sí tés mennyi sé gi ada tai, az elsõ 5 évre,

– Ener ge ti kai ha tás fok,
– A ma xi má lis tel je sít mény hez tar to zó lég kö ri ki bo csá -

tás ér té kek (CO, CO2, SO2, NOx).

5. számú melléklet
a 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelethez

Az 50 MW vagy azt meghaladó teljesítõképességû
erõmûvek létesítési, teljesítménynövelési és bõvítési,

valamint teljesítménycsökkentési engedély iránti
kérelemhez benyújtandó dokumentumok

1. Az e ren de let 54.  §-ában meg ha tá ro zott ada tok,
2. A há ló za ti en ge dé lyes sel kö tött há ló za ti csat la ko zá si 

szer zõ dés ere de ti vagy an nak hi te les má so la ti pél dá nya,
3. A te lep hely ada tai,
4. Tíz évre  szóló füg get len szak ta nács adó ál tal el len õr -

zött üz le ti terv (az e ren de let 18. szá mú mel lék le te sze rint),
5. A be ru há zás fi nan szí ro zá sá nak be mu ta tá sa,
6. Meg va ló sít ha tó sá gi ta nul mány (az e ren de let

19. szá mú mel lék le te sze rint),
7. A te vé keny ség gya kor lá sá hoz szük sé ges, más jog -

sza bá lyok ban meg ha tá ro zott, ne vé re  szóló ha tó sá gi en ge -
dé lyek má so la ta,

8. A be ru há zás kez de té nek vár ha tó idõ pont ja,
9. Az üzem be he lye zés vár ha tó idõ pont ja,
10. Ke res ke del mi üzem kez de té nek ter ve zett idõ -

pontja,
11. Utol só há rom üz le ti év be szá mo ló ja (amennyi ben a

ké rel me zõ más, a VET ha tá lya alá tar to zó en ge déllyel nem 
ren del ke zik),

12. Amennyi ben a gaz da sá gi tár sa ság cég be jegy zé sé -
nek idõ pont ja nem te szi le he tõ vé há rom üz le ti év be szá -
mo ló já nak be nyúj tá sát, ak kor az elõ tár sa sá gi idõ szak ról
össze ál lí tott be szá mo lót is mel lé kel ni kell,

13. Az e ren de let 59.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott 
ener gia hor do zó kész le te zést iga zo ló do ku men tu mok,

14. Mû sza ki ada tok (bõ ví tés ese tén a bõ ví tés utá ni ál la -
pot sze rint):

– Egy vo na las vil la mos kap cso lá si rajz,
– Hõ sé ma,
– Az erõ mû fõ be ren de zé se i nek mû sza ki ada tai az e ren -

de let 22. szá mú mel lék le te sze rint,
– Sza bá lyo zá si ké pes ség az üze mi sza bály zat ban meg -

ha tá ro zott mé rõ szá mok sze rin ti bon tás ban,
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– Tar ta lék tü ze lõ anyag tá ro lá si ké pes ség (az al kal ma -
zan dó tech no ló gi á tól füg gõ en) mennyi sé gi jel lem zõi,

– A fel hasz nál ni kí vánt el sõd le ges ener gia hor do zó fû -
tõ ér té ke (az al kal ma zan dó tech no ló gi á tól füg gõ en), va la -
mint an nak mennyi sé ge éves bon tás ban (TJ/év), az elsõ
5 évre,

– A ter ve zett éves vil la mosener gia- és hõ ter me lés, va -
la mint -ér té ke sí tés mennyi sé gi ada tai, az elsõ 5 évre,

– Ener ge ti kai ha tás fok,
– A ma xi má lis tel je sít mény hez tar to zó lég kö ri ki bo csá -

tás ér té kek (CO, CO2, SO2, NOx).

6. számú melléklet
a 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelethez

Az 50 MW vagy azt meghaladó teljesítõképességû
erõmûvek mûködési engedély iránti kéreleméhez

benyújtandó dokumentumok

1. Az e ren de let 54.  §-ában meg ha tá ro zott ada tok,
2. Az e ren de let 67.  § (1) bekezdés a) és b) pont já nak

tel je sí té sét iga zo ló do ku men tu mok,
3. Nyi lat ko zat ar ról, hogy a ké rel me zõ ren del ke zik kör -

nye ze ti ká rok meg té rí té sét biz to sí tó felelõsségbiztosí -
tással,

4. Egy sé ges kör nye zet hasz ná la ti en ge dély,
5. A há ló za ti en ge dé lyes sel kö tött há ló za ti csat la ko zá si 

szer zõ dés ere de ti vagy an nak hi te les má so la ti pél dá nya,
6. A te lep hely ada tai,
7. Tíz évre  szóló füg get len szak ta nács adó ál tal el len õr -

zött üz le ti terv (az e ren de let 18. szá mú mel lék le te sze rint),
8. A be ru há zás fi nan szí ro zá sá nak be mu ta tá sa,
9. Pró ba üzem záró jegy zõ köny ve,
10. Ke res ke del mi üzem kez de té nek ter ve zett idõ -

pontja,
11. Utol só há rom üz le ti év be szá mo ló ja (amennyi ben a

ké rel me zõ más, a VET ha tá lya alá tar to zó mû kö dé si en ge -
déllyel nem ren del ke zik),

12. Amennyi ben a gaz da sá gi tár sa ság cég be jegy zé sé -
nek idõ pont ja nem te szi le he tõ vé há rom üz le ti év be szá -
mo ló já nak be nyúj tá sát, ak kor az elõ tár sa sá gi idõ szak ról
össze ál lí tott be szá mo lót is mel lé kel ni kell,

13. Az al kal maz ni kí vánt üz let sza bály zat ter ve ze té nek
szö ve ge,

14. El len õr zött mi nõ ség biz to sí tá si rend szer be ve ze té -
sé nek ütem ter ve és ha tár ide je,

15. Mû sza ki ada tok:

– Egy vo na las vil la mos kap cso lá si rajz,

– Hõ sé ma,

– Az erõ mû fõ be ren de zé se i nek mû sza ki ada tai az e ren -
de let 21. szá mú mel lék le te sze rint,

– Sza bá lyo zá si ké pes ség az üze mi sza bály zat ban meg -
ha tá ro zott mé rõ szá mok sze rin ti bon tás ban,

– Tar ta lék tü ze lõ anyag tá ro lá si ké pes ség (az al kal ma -
zan dó tech no ló gi á tól füg gõ en) mennyi sé gi jel lem zõi,

– A fel hasz nál ni kí vánt el sõd le ges ener gia hor do zó fû -
tõ ér té ke (az al kal ma zan dó tech no ló gi á tól füg gõ en), va la -
mint an nak mennyi sé ge éves bon tás ban (TJ/év), az elsõ
5 évre,

– A ter ve zett éves vil la mos ener gia- és hõ ter me lés, va -
la mint -ér té ke sí tés mennyi sé gi ada tai, az elsõ 5 évre,

– Ener ge ti kai ha tás fok,

– A ma xi má lis tel je sít mény hez tar to zó lég kö ri ki bo csá -
tás ér té kek (CO, CO2, SO2, NOx),

– Az erõ mû(rész) ter ve zett ma ra dó élet tar ta ma.

7. számú melléklet

a 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelethez

Elsõdleges energiaforrások az erõmûvi engedélyezés
szempontjából

El sõd le ges ener gia for rá sok kü lö nö sen:

a) meg úju ló ener gia for rás

aa) nap,

ab) szél,

ac) geo ter mi kus ener gia,

ad) víz ener gia,

ae) bio massza

1. nö vé nyi ere de tû,

2. ál la ti ere de tû,

af) bio masszá ból köz vet ve vagy köz vet le nül elõ ál lí tott
ener gia for rás,

ag) bio gáz

1. hul la dék le ra kó ból szár ma zó gáz,

2. szenny víz ke ze lõ lé te sít mény bõl szár ma zó gáz,

3. egyéb ere de tû bio gáz;

b) hul la dék ból nyert ener gia

ba) hul la dék gáz,

bb) fo lyé kony hul la dék,

bc) szi lárd hul la dék;

c) szén (szén fé le sé gek)

ca) lig ni tek,

cb) bar na sze nek,

cc) fe ke te sze nek,

cd) tõ zeg;

d) olaj (olaj ter mé kek)

da) kõ olajszár ma zé kok,

db) kõ szén kát rány-szár ma zé kok;

e) gáz

ea) föld gáz (meg sza kít ha tó vagy fo lya ma tos),

eb) mes ter sé ges gáz ne mû tü ze lõ anya gok (szén le pár -
lás sal vagy el gá zo sí tás sal elõ ál lí tott);

f) nuk le á ris fû tõ anyag.
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8. számú melléklet
a 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelethez

A 0,5 MW vagy azt meghaladó teljesítõképességû
erõmû villamosenergia-termelés szüneteltetésére

vonatkozó engedély iránti kéreleméhez benyújtandó
dokumentumok

1. Az en ge dély szá ma, le jár tá nak dá tu ma (erõ mû ma ra -
dék élet tar ta ma),

2. Az e ren de let 54.  §-ában meg ha tá ro zott ada tok,
3. A te lep hely ada tai,
4. Ha az en ge dé lyes táv hõ ter me lõi en ge déllyel is ren -

del ke zik, úgy a táv hõ ter me lés fenn tar tá sá ra vo nat ko zó
nyi lat ko zat, vagy a táv hõ ter me lés meg szün te té sé re vo nat -
ko zó meg ál la po dás, il let ve a táv hõ el lá tás ban ré sze sü lõ le -
mon dó nyi lat ko za ta,

5. Vil la mos ener gia-ter me lés szü ne tel te té sé re vo nat ko -
zó mû sza ki gaz da sá gi terv az aláb bi bon tás ban:

– Össze fog la lás,
– Erõ mû vi vil la mos ener gia-ter me lés szü ne tel te té sé nek 

in do ko lá sa,
– Meg lé võ be ren de zé sek, kör nye zet is mer te té se,
– Be ren de zé sek ál lag meg óvá sá ra ter ve zett intézke -

dések,
– Ütem terv,
– Költ ség terv,
– Meg ál la pí tá sok, kö vet kez te té sek.

9. számú melléklet
a 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelethez

A 0,5 MW vagy azt meghaladó teljesítõképességû
erõmû szüneteltetett tevékenységének folytatására
vonatkozó engedély iránti kérelméhez benyújtandó

dokumentumok

1. A szü ne tel te té si en ge dély szá ma, le jár tá nak dá tu ma,
2. Az e ren de let 54.  §-ában meg ha tá ro zott ada tok,
3. A te lep hely ada tai,
4. Az erõ mû élet tar ta má nak idõ tar ta má ra  szóló füg get -

len szak ta nács adó ál tal el len õr zött üz le ti terv,
5. Mû sza ki ada tok (amennyi ben az en ge dé lye zés hez

be nyúj tot tól el tér):
– Egy vo na las vil la mos kap cso lá si rajz,
– Hõ sé ma,
– Az erõ mû fõ be ren de zé se i nek mû sza ki ada tai az e ren -

de let 21. szá mú mel lék le te sze rint,
– Sza bá lyo zá si ké pes ség az üze mi sza bály zat ban meg -

ha tá ro zott mé rõ szá mok sze rin ti bon tás ban,
– Tar ta lék tü ze lõ anyag tá ro lá si ké pes ség (az al kal ma -

zan dó tech no ló gi á tól füg gõ en) mennyi sé gi jel lem zõi,
– A fel hasz nál ni kí vánt el sõd le ges ener gia hor do zó fû -

tõ ér té ke (az al kal ma zan dó tech no ló gi á tól füg gõ en), va la -

mint an nak mennyi sé ge éves bon tás ban (TJ/év), az elsõ
5 év re,

– A ter ve zett éves vil la mosener gia- és hõ ter me lés, va -
la mint -ér té ke sí tés mennyi sé gi ada tai, az elsõ 5 évre,

– Ener ge ti kai ha tás fok,
– A ma xi má lis tel je sít mény hez tar to zó lég kö ri ki bo csá -

tás ér té kek (CO, CO2, SO2, NOx).

10. számú melléklet
a 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelethez

Villamosenergia-termelés megszüntetésére vonatkozó
engedély iránti kérelemhez benyújtandó

dokumentumok

1. A mû kö dé si en ge dély szá ma, le jár tá nak dá tu ma
(erõ mû ma ra dék élet tar ta ma),

2. Az e ren de let 54.  §-ában meg ha tá ro zott ada tok,
3. Erõ mû meg szün te té si (mû kö dés fel ha gyá si) ta nul -

mány az aláb bi ak sze rint:
– Össze fog la lás,
– Erõ mû vi vil la mos ener gia-ter me lés meg szün te té sé -

nek in do ko lá sa,
– Meg lé võ kör nye zet is mer te té se,
– Kör nye zet vé del mi és re kul ti vá ci ós kö te le zett sé gek,

il let ve ter vek,
– Ütem terv,
– Költ ség terv,
– Meg ál la pí tá sok, kö vet kez te té sek,
4. Meg va ló sí tás és a kör nye zet hely re ál lí tá sá nak pénz -

ügyi for rá sai,
5. Ha az en ge dé lyes táv hõ ter me lõi en ge déllyel is ren -

del ke zik, úgy a táv hõ ter me lés fenn tar tá sá ra vo nat ko zó
nyi lat ko zat, vagy a táv hõ ter me lés meg szün te té sé re vo nat -
ko zó en ge dély.

11. számú melléklet
a 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelethez

Villamosenergia-elosztásra vonatkozó mûködési
engedély kérelemhez benyújtandó dokumentumok

1. Az e ren de let 54.  §-ában meg ha tá ro zott ada tok,
2. Az e ren de let 73.  § (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zot -

tak kal tör té nõ ren del ke zést iga zo ló do ku men tu mok,
3. Nyi lat ko zat ar ról, hogy a ké rel me zõ ren del ke zik a te -

vé keny ség gya kor lá sá hoz szük sé ges, más jog sza bá lyok -
ban meg ha tá ro zott, ne vé re  szóló ha tó sá gi en ge dé lyek kel,

4. Négy évre  szóló füg get len szak ta nács adó ál tal el len -
õr zött üz le ti terv,

5. Utol só há rom üz le ti év be szá mo ló ja,
6. Amennyi ben a gaz da sá gi tár sa ság cég be jegy zé sé nek 

idõ pont ja nem te szi le he tõ vé há rom üz le ti év be szá mo ló já -
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nak be nyúj tá sát, ak kor az elõ tár sa sá gi idõ szak ról össze ál -
lí tott be szá mo ló,

7. Az al kal maz ni kí vánt üz let sza bály zat ter ve ze té nek
szö ve ge,

8. El len õr zött mi nõ ség biz to sí tá si rend szer be ve ze té sé -
nek ütem ter ve és ha tár ide je,

9. An nak a te rü let nek a le írá sa [a köz igaz ga tá si te rü let -
egy sé gek (te le pü lé sek) fel so ro lá sá val, szük ség ese tén tér -
ké pek kel, a ki vé te lek meg je lö lé sé vel], amely te rü let re vo -
nat ko zó an a ké rel me zõ az en ge délyt kéri,

10. Az el osz tó há ló zat, a nagy fe szült sé gû, il let ve
nagy-/kö zép fe szült sé gû transz for má tor ál lo má sok ne vé -
nek, a te rü le ti üzem irá nyí tó szol gá la tok szék he lyé nek fel -
so ro lá sa,

11. A 10. pont ban meg ha tá ro zott, de más en ge dé lyes
ál tal üze mel te tett ele mek,

12. Az el osz tó há ló zat ba be táp lá ló át vi te li há ló zat és a
mû kö dé si en ge déllyel ren del ke zõ erõ mû vek be táp lá lá si
mé ré si pon tok he lye i nek fel so ro lá sa (mé rés pon ti azono -
sító).

12. számú melléklet
a 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelethez

Átviteli rendszerirányításra vonatkozó mûködési
engedély kérelemhez benyújtandó dokumentumok

1. Az e ren de let 54.  §-ában meg ha tá ro zott ada tok,
2. Az e ren de let 78.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zot -

ta kat iga zo ló do ku men tu mok,
3. Nyi lat ko zat ar ról, hogy a ké rel me zõ ren del ke zik a te -

vé keny ség gya kor lá sá hoz szük sé ges, más jog sza bá lyok -
ban meg ha tá ro zott, ne vé re  szóló ha tó sá gi en ge dé lyek kel,

4. Négy évre  szóló füg get len könyv vizs gá ló ál tal el len -
õr zött üz le ti terv,

5. Utol só há rom üz le ti év be szá mo ló ja,

6. Amennyi ben a gaz da sá gi tár sa ság cég be jegy zé sé nek 
idõ pont ja nem te szi le he tõ vé há rom üz le ti év be szá mo ló já -
nak be nyúj tá sát, ak kor az elõ tár sa sá gi idõ szak ról össze -
állított be szá mo ló,

7. Az al kal maz ni kí vánt üz let sza bály zat ter ve ze té nek
szö ve ge,

8. El len õr zött mi nõ ség biz to sí tá si rend szer be ve ze té sé -
nek ütem ter ve és ha tár ide je,

9. Az át vi te li há ló zat mû sza ki ada tai:

– Az át vi te li há ló zat ve ze té ke i nek, transz for má torál lo -
má sa i nak, kap cso ló és egyéb át ala kí tó be ren de zé se i nek
fel so ro lá sa és tér ké pi meg je le ní té se,

– Az át vi te li rend szer irá nyí tó üzem irá nyí tá sa alá tar to -
zó há ló za ti ele mek fel so ro lá sa,

– Nem a ké rel me zõ ál tal üze mel te tett ele mek, az üze -
mel te tõ meg je lö lé sé vel,

– Nem a ké rel me zõ ál tal tu laj don olt, de a ké rel me zõ ál -
tal üze mel te tett ele mek,

– Vil la mos ener gia át adá si-át vé te li és mé ré si pon tok,
az át vi te li há ló zat és az erõ mû vek, il let ve kül föl di há ló za -
tok kö zött, az át vi te li há ló zat és az egyéb há ló za ti en ge dé -
lye sek há ló za tai kö zött,

10. A vil la mos ener gia-rend szer nek a nagy fe szült sé gû
há ló za tok ra vo nat ko zó há ló zat fej lesz té si ter ve,

11. A vil la mos ener gia-rend szer há ló zat fej lesz té si ter -
vé vel össz hang ban el ké szí tett, rend szer szin tû tel je sít -
mény- és ener gia mér le gé vel,

12. A mé ré si, el szá mo lá si rend szer be mu ta tó le írá sa,

13. Az át vi te li rend szer irá nyí tás sal kap cso la tos szer zõ -
dé sek kö zül:

– Az ide gen tu laj do nú át vi te li ele mek hasz ná la tá ról,
azok üzem irá nyí tá sá ról ren del ke zõ szer zõ dés,

– A vil la mos ener gia-rend szer azon részt ve võ i vel meg -
kö tött szer zõ dé sek, üzem vi te li meg ál la po dá sok, akik az
át vi te li rend szer irá nyí tó uta sí tá sa it a vil la mos ener gia-el lá -
tá si sza bály zat nak meg fele lõen kö te le sek vég re haj ta ni.

13. számú melléklet
a 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelethez

Magánvezeték létesítése, mûködtetése, a vezeték
kapacitásának megváltoztatása, valamint

mûködésének szüneteltetése iránti engedély
kérelemhez benyújtandó dokumentumok

1. Az e ren de let 54.  §-ában meg ha tá ro zott ada tok,

2. Nyi lat ko zat ar ról, hogy a ké rel me zõ ren del ke zik a te -
vé keny ség gya kor lá sá hoz szük sé ges, más jog sza bá lyok -
ban meg ha tá ro zott, ne vé re  szóló ha tó sá gi en ge dé lyek kel,

3. Nyi lat ko zat ar ról, hogy a ké rel me zõ ren del ke zik a
szük sé ges kép zett sé gû és lét szá mú szak sze mély zet tel,

4. Az üze mel te tés re vo nat ko zó szer zõ dés (amennyi ben
a ma gán ve ze ték tu laj do no sa és a ké rel me zõ nem azo nos),

5. An nak a te rü let nek a le írá sa, szük ség ese tén tér ké -
pek kel, amely te rü let re vo nat ko zó an a ké rel me zõ az en ge -
délyt kéri,

6. A VET 85.  §-ának (3) be kez dé sé ben elõ írt, a há ló za ti 
en ge dé lyes ál tal ki adott nyi lat ko zat és ok irat má so la tát,

7. A ma gán ve ze ték re kap cso ló dó (vagy ter ve zett) fel -
hasz ná lók, vé te le zõk szá mát, csat la ko zá si tel je sít mé nyét,

8. A ma gánve ze ték csat la ko zá si pont ján ren del ke zés re
álló tel je sít ményt,

9. A ma gán ve ze ték üze mel te tõ jé nek nyi lat ko za tát,
hogy – a há ló za ti en ge dé lyes ál tal a ma gán ve ze ték lé te sí té -
sé re és mû kö dé sé re vo nat ko zó en ge dé lye zé si el já rás ban
adott hoz zá já ru lá sá ban meg ha tá ro zott – a ma gán ve ze ték
köz cé lú há ló zat hoz való csat la ko zá sá nak mû sza ki fel té te -
le it betartja.
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14. számú melléklet
a 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelethez

Közvetlen vezeték létesítésére és megszüntetésére
vonatkozó engedély kérelemhez benyújtandó

dokumentumok

1. Az e ren de let 54.  §-ában meg ha tá ro zott ada tok,

2. Nyi lat ko zat ar ról, hogy a ké rel me zõ ren del ke zik a te -
vé keny ség gya kor lá sá hoz szük sé ges, más jog sza bá lyok -
ban meg ha tá ro zott, ne vé re  szóló ha tó sá gi en ge dé lyek kel,

3. Nyi lat ko zat ar ról, hogy a ké rel me zõ ren del ke zik a
szük sé ges kép zett sé gû és lét szá mú szak sze mély zet tel,

4. A lé te sí te ni kí vánt köz vet len ve ze ték azo no sí tá sá hoz 
szük sé ges mû sza ki, csat la ko zá si, hely szín raj zi do ku men -
tá ci ó kat,

5. A köz vet len ve ze té ken ke resz tül el lá tott vil la mos -
ener gia-vé te le zõ vel a köz vet len ve ze ték lé te sí té sé re és
üze mel te té sé re, ille tõ leg a köz vet len ve ze ték hez tör té nõ
csat la ko zás ra meg kö tött meg ál la po dást, ha a köz vet len ve -
ze ték nem sa ját lé te sít mény el lá tá sá ra szol gál,

6. A köz vet len ve ze té ken ke resz tül vé te le zõ azon nyi -
lat ko za tát, mely sze rint tu do más sal bír a köz vet len ve ze té -
ken való el lá tás koc ká za ta i ról,

7. Nyi lat ko zat ar ról, hogy csat la ko zik-e vé te le zõ a köz -
vet len ve ze ték re (A meg szün te té sé re vo nat ko zó en ge dély
irán ti ké re lem hez).

15. számú melléklet
a 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelethez

Villamosenergia-kereskedelmi engedély kérelemhez
benyújtandó dokumentumok

1. Az e ren de let 54.  §-ában meg ha tá ro zott ada tok,

2. Nyi lat ko zat ar ról, hogy a ké rel me zõ ren del ke zik a te -
vé keny ség gya kor lá sá hoz szük sé ges, más jog sza bá lyok -
ban meg ha tá ro zott, ne vé re  szóló ha tó sá gi en ge dé lyek kel,

3. Négy évre  szóló füg get len könyv vizs gá ló ál tal el len -
õr zött üz le ti terv,

4. Utol só há rom év pénz ügyi be szá mo ló ja,

5. Amennyi ben a gaz da sá gi tár sa ság cég be jegy zé sé nek 
idõ pont ja nem te szi le he tõ vé há rom év pénz ügyi be szá mo -
ló já nak be nyúj tá sát, ak kor az elõ tár sa sá gi idõ szak ról
össze ál lí tott el len õr zött be szá mo ló,

6. Az al kal maz ni kí vánt üz let sza bály zat ter ve ze té nek
szö ve ge,

7. El len õr zött mi nõ ség biz to sí tá si rend szer be ve ze té sé -
nek ütem ter ve és ha tár ide je,

8. An nak a mér leg kör nek a meg ne ve zé se, amely hez
csat la koz ni kí ván, il let ve ön ál ló mér leg kör ala pí tá sá nak
be je len té se.

Egyszerûsített villamosenergia-kereskedelmi engedély 
kérelemhez benyújtandó dokumentumok

1. Az e ren de let 54.  §-ában meg ha tá ro zott ada tok,
2. A ma gán ve ze ték re csat la ko zó, el lát ni kí vánt fel hasz -

ná lók fel so ro lá sa, azo no sí tá si ada ta ik, vár ha tó össze sí tett
éves fo gyasz tá suk,

3. An nak a mér leg kör nek a meg ne ve zé se, amely hez
csat la koz ni kí ván, il let ve ön ál ló mér leg kör ala pí tá sá nak
be je len té se.

Korlátozott villamosenergia-kereskedelmi engedély
kérelemhez benyújtandó dokumentumok

1. Az e ren de let 54.  §-ában meg ha tá ro zott ada tok,
2. An nak a mér leg kör nek a meg ne ve zé se, amely hez

csat la koz ni kí ván, il let ve ön ál ló mér leg kör ala pí tá sá nak
be je len té se,

3. Nyi lat ko za tot arra vo nat ko zó an, hogy a ké rel me zõ
be jegy zé sé nek he lye sze rin ti or szág ban mi lyen jo go sult -
ság, il let ve en ge dély alap ján vég zi vil la mos ener gia-ke res -
ke del mi te vé keny sé gét, to váb bá a 4. pont sze rin ti ha tó ság -
nak meg ne ve zé sét és el ér he tõ sé gét,

4. Amennyi ben a ké rel me zõ be jegy zé sé nek he lye sze -
rin ti or szág ban a vil la mos ener gia-ke res ke del met fel ügye -
lõ ha tó ság mû kö dik, úgy a fel ügye lõ ha tó ság VET 88.  §
(3) be kez dés c) pont ja sze rin ti nyi lat ko za tát,

5. A VET 88.  § (3) be kez dés d) pont já ban meg ha tá ro -
zott fel té te lek tel je sí té sét iga zo ló ok ira to kat, va la mint a
kép vi se lõ meg ne ve zé sét, kép vi se le ti jo gá nak iga zo lá sát és 
az iro da el ér he tõ sé gét le he tõ vé tevõ ada to kat (cím, te le fon, 
fax, e-ma il).

16. számú melléklet
a 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelethez

A szervezett villamosenergia-piac mûködtetésére
vonatkozó engedély

1. Az e ren de let 54.  §-ában meg ha tá ro zott ada tok,
2. Nyi lat ko zat ar ról, hogy a ké rel me zõ ren del ke zik a te -

vé keny ség gya kor lá sá hoz szük sé ges, más jog sza bá lyok -
ban meg ha tá ro zott, ne vé re  szóló ha tó sá gi en ge dé lyek kel,

3. Négy évre  szóló füg get len könyv vizs gá ló ál tal el len -
õr zött üz le ti terv,

4. Utol só há rom üz le ti év be szá mo ló ja,
5. Amennyi ben a gaz da sá gi tár sa ság cég be jegy zé sé nek 

idõ pont ja nem te szi le he tõ vé há rom üz le ti év be szá mo ló já -
nak be nyúj tá sát, ak kor az elõ tár sa sá gi idõ szak ról össze ál -
lí tott be szá mo ló,

6. Az át vi te li rend szer irá nyí tó val meg kö tött mér leg kö ri 
(elõ)szer zõ dés,

7. Az al kal maz ni kí vánt üz let sza bály zat ter ve ze té nek
szö ve ge,
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8. Az al kal maz ni kí vánt szer ve ze ti és mû kö dé si sza -
bály zat,

9. Az al kal maz ni kí vánt ke res ke dé si sza bály zat ter ve -
ze té nek szö ve ge, amely tar tal maz za kü lö nö sen a ter mé kek
fel so ro lá sát, az ügy let tí pu so kat, a ke res ke dé si és el szá mo -
lá si tech ni ká kat, mód sze re ket, az adat rög zí té si, adat vé del -
mi meg ol dá so kat,

10. Az al kal maz ni kí vánt in for ma ti kai rend szer rész le -
tes be mu ta tá sa,

11. El len õr zött mi nõ ség biz to sí tá si rend szer be ve ze té -
sé nek ütem ter ve és ha tár ide je.

17. számú melléklet
a 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelethez

Egyetemes szolgáltatói engedély kérelemhez
benyújtandó dokumentumok

1. Az e ren de let 15. szá mú mel lék le té ben (vil la mos -
ener gia-ke res ke del mi en ge dély ké re lem hez be nyúj tan dó
do ku men tu mok) meg ha tá ro zott ada tok, do ku men tu mok,

2. An nak a te rü let nek a le írá sa [a köz igaz ga tá si te rü let -
egy sé gek (te le pü lé sek) fel so ro lá sá val, szük ség ese tén tér -
ké pek kel, a ki vé te lek meg je lö lé sé vel], amely te rü let re vo -
nat ko zó an a ké rel me zõ az en ge délyt kéri,

3. A vil la mos ener gia-ke res ke dõk kel, il let ve ter me lõk -
kel, va la mint az át vi te li rend szer irá nyí tó val vil la mos ener -
gia vá sár lá sá ra kö tött ér vé nyes ke res ke del mi szer zõ dé sek
(rö vid, kö zép- és hosszú tá vú),

4. Az át vi te li rend szer irá nyí tó val és az el osz tó val (el -
osz tók kal) kö tött együtt mû kö dé si szer zõ dé sek.

18. számú melléklet
a 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelethez

Erõmûvi üzleti terv független szaktanácsadók által
történõ vizsgálata

A VIZSGÁLAT KÖTELEZÕ TARTAMI ELEMEI

I. Általános rész

A szak ta nács adó nak a kö vet ke zõk ben is mer te tett szem -
pon tok nak meg fele lõen kell vizs gál nia a be nyúj tott üz le ti
ter vet. Kü lö nö sen az aláb bi szem pon tok ra kell nagy fi -
gyel met for dí ta ni:

– Az üz le ti terv nél al kal ma zott, il let ve az üz le ti terv hez
ké szí tett szá mí tó gé pes mo del lek el len õr zé se.

– Fel té te le zé sek; kü lö nös te kin tet tel az elõ re jel zé sek
re a li tá sát il le tõ en.

– Kö vet ke ze tes ség; a ter vet el len õriz ni kell ab ból a
szem pont ból, hogy ha van a vevõ ál tal adott szán dék nyi -
lat ko zat, az ab ban is mer te tett díj- és ár szer ke ze tek kö ve té -
sé ben kö vet ke ze te sek-e.

– Az el vég zett ér zé keny sé gi tesz tek; kü lö nös te kin tet -
tel arra, hogy a meg fe le lõ tesz tek ke rül tek-e el vég zés re, és
azo kat meg fele lõen al kal maz ták-e, il let ve ér tel mez ték-e a
terv ben.

– A mo dell ben hasz nált mak ro gaz da sá gi fel té te le zé sek
és mu ta tók; inf lá ció, ka mat lá bak, gaz da sá gi nö ve ke dés és
egyéb je len tõ sebb, a mo dell ben hi vat ko zott mu ta tók he -
lyes sé ge.

II. Finanszírozási struktúra és költségek

A szak ta nács adó nak vizs gál nia és el len õriz nie kell,
hogy az elõ irány zott fi nan szí ro zá si struk tú rát meg fele lõen
fog lal ták-e bele a mo dell be és az üz le ti terv be. A ka mat fi -
ze té sek re és a tõ ke tör lesz té sek re vo nat ko zó szá mí tá so kat
ab ból a szem pont ból kell vizs gál ni, hogy he lye sek-e és
össz hang ban van nak-e a kö zölt fel té te le zé sek kel.

A pro jekt fej lesz té si költ sé ge ket az aláb bi ak szem pont -
já ból kell el len õriz ni:

– az összes szük sé ges és le het sé ges költ ség té tel sze re -
pel-e;

– ho gyan in de xel ték a költ sé ge ket az inf lá ci ós rá tá val
és a be ren de zé sek hány szá za lé kát fog ják im por tál ni;

– a kez de ti be ru há zá si költ sé gek 5%-át ki te võ vagy azt
meg ha la dó összes be ren de zés költ sé get sze re pel tet ték-e.

Az üze mel te té si költ sé gek vo nat ko zá sá ban a fix és vál -
to zó üze mel te té si és kar ban tar tá si költ sé gek meg fe le lõ
szét vá lasz tá sát, és az ezen költ sé gek be so ro lá sá hoz al kal -
ma zott mód szert kell vizs gál ni.

Az el sõd le ges ener gia for rás költ sé ge ket kü lö nö sen
rész le te sen kell vizs gál ni ab ból a szem pont ból, hogy az
egyes elõ re jel zett évek re fel té te le zett ár szer ke zet és
mennyi ség, va la mint a fi ze té si fel té te lek meg fele lõen ki -
mu ta tás ra ke rül tek-e a ké sõb bi cash-flow-kban.

A fi nan szí ro zá si költ sé ge ket vizs gál ni kell ab ból a
szem pont ból, hogy meg ala po zot tak-e, ilyen fi nan szí ro zás
meg va ló sít ha tó-e, az összes fi nan szí ro zás sal kap cso la tos
té telt meg fele lõen sze re pel tet ték-e, ide ért ve a de vi za hi te -
lek hez kap cso ló dó ár fo lyam-kü lön bö ze te ket, az összes
egyéb bank költ sé get tel jes kö rû en sze re pel tet ték-e.

A fel tün te tett adó té te lek nél vizs gál ni kell, hogy a ma -
gyar adó zá si jog sza bá lyok és ren del ke zé sek szem pont já -
ból azok he lye sek-e.

A tõ ke rá for dí tá sok ra vo nat ko zó ter ve ket ab ból a szem -
pont ból kell vizs gál ni, hogy kö vet ke ze te sek-e, kü lö nös te -
kin tet tel az összes pro jekt költ ség 5%-át ki te võ vagy azt
meg ha la dó be ren de zé sek re vo nat ko zó ada tok mennyi sé -
gét il le tõ en. Kü lön táb lá za tot kell biz to sí ta ni az im por tált
és bel föld rõl be szer zett be ren de zé sek re vo nat ko zó an, és
en nek a táb lá zat nak a de vi za hi te le ket tar tal ma zó résszel
való egye zõ sé gét ab ból a szem pont ból kell vizs gál ni, hogy 
meg ala po zott-e és kö vet ke ze tes-e.
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III. Cash-flow-k és várható megtérülések

A szak ta nács adó nak meg kell gyõ zõd nie ar ról, hogy a
net tó je len ér ték és a bel sõ meg té rü lé si szá mí tá sok he lye -
sek-e, és hogy a vo nat ko zó vég kö vet kez te té sek a pro jekt
egé szét te kint ve éssze rû ek-e.

A cash-flow-kat el len õriz ni kell ab ból a szem pont ból,
hogy az al kal ma zott mód szer tan he lyes és el fo gad ha tó-e,
és az összes vo nat ko zó té telt sze re pel tet ték-e.

IV. A szaktanácsadói jelentés

A szak ta nács adó nak a fen ti ek alap ján je len tést kell ki -
bo csá ta nia, amely rész le te sen is mer te ti az üz le ti terv meg -
ala po zott sá gát és a fen ti ek ben em lí tett összes kér dés kör re
ki ter jed. A je len tés nek is mer tet nie kell és el kell ma gya -
ráz nia a szak ta nács adó ál tal vég zett mun kát, a vizs gá lat
mély sé gét, és bi zo nyos sá got kell ad nia az üz le ti terv meg -
ala po zott sá gá ról vagy nem meg fe le lõ vol tá ról. A je len tés -
nek alá kell tá masz ta nia a mo dell ben és az üz le ti terv ben
al kal ma zott mód szer tant és le kell ír nia, hogy az al kal ma -
zott pénz ügyi tech ni kák meg fe lel tek-e.

A vá sár ló ál tal adott szán dék nyi lat ko zat (ha van).

An nak ér de ké ben, hogy a be fek te tõ meg fe le lõ elõ ze tes
üz le ti ter vet tud jon ké szí te ni, a szán dék nyi lat ko zat(ok)nak 
le he tõ leg az aláb bi ak ban fel so rolt pon to kat kell tar tal maz -
ni, de min den kép pen meg kell fe lel nie az Üze mi Sza bály -
zat 4.10-es mel lék le té ben rész le te zett elõ írásoknak.

– Idõ ho ri zont; az ener gia ter me lés vár ha tó an szük sé ges
idõ tar ta ma és a szó ban for gó idõ szak alatt vár ha tó an igé -
nyelt ener gia mennyi ség.

– Op ci o ná lis idõ tar tam; az ener gia vá sár lá si meg ál la po -
dás ban sze re pel te ten dõ elõ irány zott le he tõ sé gek az erõ mû
mû kö dé sé nek meg hosszab bí tá sát il le tõ en.

– Díj- és ár szer ke ze tek; azon elõ irány zott alap el vek
nagy vo na lak ban tör té nõ is mer te té se, ame lyek a jö võ be ni
ener gia vá sár lá si meg ál la po dás ban sze rep lõ díj szer ke zet re
ér vé nye sek lesz nek.

– Fi ze té si és szál lí tá si/át vé te li ki kö té sek és fel té te lek; a
vár ha tó fi ze té si fel té te lek nagy vo na lak ban tör té nõ is mer -
te té se és a tar ta lék vagy to váb bi ter me lé si igé nyek ese té -
ben al kal ma zan dó és vár ha tó fel té te lek.

– Az ener gia igény a ter vek sze rint le szer zõ den dõ évek -
ben, kü lö nös te kin tet tel a jö võ be ni ener gia vá sár lá si meg -
ál la po dá sok ban elõ irány zott idõ tar tam alatt vár ha tó vál to -
zá sok ra.

Ál ta lá nos ság ban, mi nél rész le te sebb a szán dék nyi lat ko -
zat, an nál na gyobb a va ló szí nû sé ge, hogy a be fek te tõk
meg bíz ha tó mó don fog ják tud ni meg ter vez ni a pro jek te -
ket.

19. számú melléklet
a 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelethez

Erõmû létesítésére, bõvítésére és teljesítmény
növelésére irányuló kérelemhez csatolandó

megvalósíthatósági tanulmány kötelezõ tartalmi
elemei

1. A ta nul mány össze fog la lá sa.
2. Meg lé võ kör nye zet is mer te té se:
– a ki vá lasz tott te lep hely és jel lem zé se (te le pü lé si kör -

nye zet, köz le ke dé si kap cso la tok, inf ra struk tú ra, to po grá -
fia, hid ro ló gia, me te o ro ló gia), a ki vá lasz tás in do kai,

– meg lé võ élõ kör nye zet és az erõ mû épí tés ál tal érin tett 
te rü le ten lévõ lé te sít mé nyek.

3. Vá lasz tott tech no ló gia in do ko lá sa, a vizs gá la tok
ered mé nyei (elõ nyök, hát rá nyok).

4. Ter ve zett tech no ló gi ai be ren de zé sek, épí té sze ti
meg ol dá sok:

– ener gia át ala kí tás kap cso lá si raj za (hõ sé ma, blokk sé -
ma stb.),

– fõ be ren de zé sek ada tai, le írá sa,
– a ter melt vil la mos ener gia (hõ ener gia) el szál lí tá sa,
– se géd üze mi-há zi üze mi rend sze rek sé má ja, le írá sa

= el sõd le ges ener gia for rás-el lá tás,
= hû tõ víz rend szer,
= vil la mos há zi üzem,
= irá nyí tás tech ni ka,
= víz elõ ké szí tõ rend szer,
= hír köz lés, te le me cha ni ka, tûz vé de lem,

– erõ mû vi hul la dék anya gok, mel lék ter mé kek szál lí tá -
sa, ke ze lé se, el he lye zé se,

– fõ- és se géd épü le tek ki ala kí tá sa,
– bel sõ út, vas út, egyéb vo na las lé te sít mé nyek,
– az épí té si te rü let elõ ké szí té se, bon tá sok, ki vál tá sok,

át te le pí té sek,
– ál ta lá nos épí té si és sze re lé si or ga ni zá ció.
5. Az új lé te sít mény kap cso ló dá sa a kör nye zet hez:
– kül sõ út, vas út, egyéb nyom vo na las lé te sít mé nyek,
– el sõd le ges ener gia for rás-el lá tás, be szál lí tás, víz be -

szer zés, a hul la dék vi zek ke ze lé se, el ve ze té se,
– fon to sabb se géd anya gok be szer zé se, be szál lí tá sa,
– régi és új erõ mû rész tech no ló gi ai kap cso la ta (ha van

ilyen),
– erõ mû ke rí té sén kí vül lévõ egyéb lé te sít mé nyek,
– ha az erõ mû épí té sé hez bá nya lé te sí té se is tar to zik,

úgy be kell mu tat ni a bá nya
= tech no ló gi ai rend sze rét,
= víz te le ní té si és víz vé del mi rend sze rét,
= geo tech ni kai vizs gá la ti ered mé nyét,
= vil la mos ener gia-el lá tá sát,
= a bá nya vo na las és kül szí ni lé te sít mé nye it,
= a bá nya ál tal oko zott ká ro kat,
= a bá nya mû ve lés fel ha gyá sá nak mód ját és a táj ren -

de zést.
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6. A kör nye ze ti és az örök ség vé del mi ha tás vizs gá lat
ada tai:

– a rész le tes kör nye ze ti, il let ve örök ség vé del mi ha tás ta -
nul mány el ké szí té sé hez szük sé ges, a lé te sít mény technoló -
giájából szár ma zó ada tok rend sze re zett össze fog la lá sa.

7. Üze mel te té si stra té gia és ener ge ti kai alap ada tok:
– az erõ mû ter ve zett élet tar ta ma,
– az erõ mû ka pa ci tás ada tai,
– az erõ mû meg bíz ha tó sá ga, a kar ban tar tás koncep -

ciója,
– a szol gál tat ha tó vil la mos ener gia és hõ ener gia

mennyi sé ge, el kü lö nít ve a kény szer me net rend ben és a
sza ba don ki ad ha tó vil la mos ener gia mennyi sé gét,

– az erõ mû ter ve zett sza bá lyoz ha tó sá ga, üzem vi te li jel -
lem zõi (pl. in dí tás, le ál lí tás idõ szük ség le te, sza bá lyo zá si
tar to mány, fel-, il let ve le ter he lés se bes sé ge).

8. Ha tás fok:
– szá mí tás be mu ta tá sa.
9. Meg va ló sí tá si ütem terv:
– az ütem terv nek fel kell ölel ni az en ge dé lye zés, az elõ -

ké szí tés, a ki vi te le zés, va la mint az üzem be he lye zés fõbb
fá zi sa it és azok idõ igé nyét fõ egy sé gek re.

10. Be ru há zá si, üze mel te té si költ sé gek:
– az üz le ti terv meg ala po zá sá hoz szük sé ges mély ség -

ben.
11. A be ren de zé sek be szer zé sé nek kon cep ci ó ja:
– a be ren de zé sek is mer te té se,
– a be ren de zé sek szál lí tói ki vá lasz tá sá nak mód sze re,
– ha zai be szál lí tá si le he tõ sé gek.
12. A be ru há zás és üze mel te tés szer ve zé se:
– a be ru há zás irá nyí tá sá nak szer ve ze ti rend je,
– üze mel te tés lét szám igé nye,
– szak kép zett sé gi elõ írások tel je sí té se.
13. Mi nõ ség biz to sí tás:
– kon cep ció,
– elõ ze tes is mer te tést kell adni az elõ ké szí tés ben, meg -

va ló sí tás ban, üze mel te tés ben, kar ban tar tás ban részt vevõ
szer vek mi nõ sí té si el já rá sá ról.

14. Meg ál la pí tá sok, kö vet kez te té sek:
– a ta nul mány ban fog lal tak rö vid össze fog la lá sa a fe je -

ze tek sze rin ti sor rend ben,
– a to váb bi elõ ké szí té si fá zi sok ban kü lö nös fi gyel met

ér dem lõ te rü le tek fel so ro lá sa.

20. számú melléklet
a 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelethez

A tevékenységek számviteli szétválasztásának
alapelvei, a szétválasztással szemben támasztott

követelmények és a szétválasztási módszer kötelezõ
tartalmi elemei

Általános rendelkezések

Az in teg rált vil la mos ener gia-ipa ri vál lal ko zás te vé -
keny sé ge i nek szám vi te li szét vá lasz tá sá val meg bíz ha tó és

va lós ké pet kell kap ni a vál lal ko zás en ge dély kö te les te vé -
keny sé ge i nek (üz let ága i nak) va gyo ni, pénz ügyi és jö ve -
del mi hely ze té rõl. A szám vi tel rõl  szóló 2000. évi C. tör -
vény (a továb biak ban: Szt.) sze rin ti éves be szá mo ló, il let -
ve össze vont (kon szo li dált) éves be szá mo ló (a továb biak -
ban együtt: éves be szá mo ló) ki egé szí tõ mel lék le té nek alá
kell tá masz ta nia, hogy a te vé keny sé gek kö zött ke reszt fi -
nan szí ro zás nem tör tént, és hogy a vál lal ko zás nem en ge -
dé lyes te vé keny sé ge nem ve szé lyez te ti az en ge dély kö te les 
te vé keny ség vég zé sét.

A te vé keny sé gek szám vi te li szét vá lasz tá sa so rán al kal -
ma zott mód sze re ket és ve tí té si ala po kat a tár sa ság szám vi -
te li po li ti ká já nak ke re té ben el ké szí tett szám vi te li szét vá -
lasz tá si sza bály zat ban kell rész le te sen meg ha tá roz ni. Az
éves be szá mo ló ki egé szí tõ mel lék le té ben a szám vi te li
szét vá lasz tá si sza bály zat ezen elõ írásaira is hi vat koz ni
kell. Az en ge dé lyes nek a szám vi te li szét vá lasz tá si sza -
bály za tát a Hi va tal bár mi kor el len õriz he ti.

In teg rált vil la mos ener gia-ipa ri vál lal ko zá sok ese té ben
az en ge dé lyes te vé keny ség(ek) be szá mo lá si idõ szak alat ti
meg szû né se ese tén is tar tal maz nia kell a tárgy évi ki egé szí -
tõ mel lék let nek az adott te vé keny ség(ek) mér le ge it és
ered mény ki mu ta tá sa it.

I. A tevékenységek szétválasztásának alapelvei

1. Tel jes kö rû ség elve: a te vé keny sé gek szám vi te li szét -
vá lasz tá sa so rán – köz vet len hoz zá ren de lés vagy va la mi -
lyen fel osz tá si mód szer alap ján – min den esz köz, for rás,
be vé tel és rá for dí tás fel osz tás ra ke rül a vál lal ko zás te vé -
keny sé gei kö zött, ki vé ve ahol a vil la mos ener gi á ról  szóló
2007. évi LXXXVI. tör vény, il let ve e ren de let fel men tés
ad.

2. Át te kint he tõ ség és egy sze rû ség elve: a te vé keny sé -
gek szét vá lasz tá sa a vo nat ko zó tör vényeknek meg fele -
lõen, le he tõ leg egy sze rû és át lát ha tó sza bá lyok sze rint,
nyo mon kö vet he tõ mó don tör tén jen.

3. Ál lan dó ság elve: a szám vi te li szét vá lasz tás so rán al -
kal ma zott sza bály rend szer meg vál toz ta tá sá ra csak a Hi va -
tal meg fe le lõ ide jû és tar tal mú tá jé koz ta tá sa mel lett van le -
he tõ ség. A sza bály rend szer meg vál toz ta tá sát az en ge dé -
lyes szám vi te li sza bály za tá ban rög zí te ni kell, és az éves
be szá mo ló ki egé szí tõ mel lék le té ben is be kell mu tat ni.

4. Foly to nos ság elve: a szét vá lasz tott en ge dé lye sek ré -
szé re a fo lya ma tos mû kö dés hez szük sé ges esz kö zö ket és
pénz for rá so kat biz to sí ta ni kell.

II. A tevékenységek szétválasztásával szemben támasztott 
követelmények

1. Az in teg rált vil la mos ener gia-ipa ri vál lal ko zás en ge -
dé lyes te vé keny sé ge i re ké szí ten dõ ki mu ta tás alatt az Szt.
1. szá mú mel lék le té ben ta lál ha tó „A” vál to za tú mér leg és
az Szt. 2. szá mú mel lék le té ben sze rep lõ, össz költ sé gi-el já -
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rás sal ké szü lõ „A” vál to za tú ered mény ki mu ta tás ér ten dõ.
A ki mu ta tá sok ta go lá sá ra és a té te lek tar tal má ra a szám vi -
tel rõl  szóló tör vény vo nat ko zó elõ írásait kell al kal maz ni.
Az itt meg ha tá ro zot tak tól való el té rés a Hi va tal jó vá ha -
gyá sá val le het sé ges.

2. Az esz kö zö ket, for rá so kat, be vé te le ket és rá for dí tá -
so kat köz vet le nül – vagy amennyi ben köz vet le nül egyes
te vé keny ség hez nem ren del he tõk – az en ge dé lyes szám vi -
te li szét vá lasz tá si sza bály za tá ban meg ha tá ro zott mód sze -
rek és ve tí té si ala pok alap ján kell fel osz ta ni. Az esz kö zök -
höz, il let ve for rá sok hoz kap cso ló dó be vé te lek és rá for dí tá -
sok te vé keny sé gek kö zöt ti meg osz tá sát egy más sal össz -
hang ban kell meg ol da ni.

3. A több en ge dé lyest ki szol gá ló tá mo ga tó és en ge -
dély kö te les te vé keny sé gek ese tén ki e mel ten fon tos az
adott te vé keny sé get igény be ve võk kö zöt ti költ ség fel osz -
tás be mu ta tá sa és in dok lá sa.

4. A könyv vizs gá ló az éves be szá mo ló vizs gá la ta ke re -
té ben kö te les fe lül vizs gál ni, hogy a te vé keny sé gek szét vá -
lasz tá sá nak sza bá lyai meg fele lõen van nak do ku men tál va,
és hogy a szét vá lasz tás a szám vi te li szét vá lasz tá si sza bály -
zat nak meg fele lõen tör tént.

III. A szétválasztási módszer kötelezõ tartalmi elemei

1. Köz vet le nül az en ge dé lyes te vé keny ség hez ren del -
he tõ esz kö zök, for rá sok, be vé te lek és rá for dí tá sok kö ré nek 
fo gal mi és tar tal mi meg ha tá ro zá sa.

2. Köz vet le nül az en ge dé lyes te vé keny ség hez nem ren -
del he tõ esz kö zök, for rá sok, be vé te lek és rá for dí tá sok
meg osz tá sá nak sza bá lyai, leg alább mér leg- és ered mény -
ki mu ta tás, il let ve a vil la mos ener gi á ról  szóló 2007. évi
LXXXVI. tör vény és e ren de let sze rint meg ha tá ro zott té te -
len ként.

3. A több en ge dé lyest ki szol gá ló tá mo ga tó és en ge -
dély kö te les te vé keny sé gek költ sé ge i nek en ge dé lye sen -
kén ti fel osz tá sa, az al kal ma zott árak ki ala kí tá sá nak sza bá -
lyai.

21. számú melléklet
a 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelethez

A benyújtandó üzletszabályzatok formátumára
vonatkozó elõ írások

Az üz let sza bály za to kat nyom dai úton elõ ál lí tot tan, fûz -
ve vagy köt ve, két ol da las ra nyom tat va kell el ké szí te ni. Az 
üz let sza bály za to kat ren del ke zé se i ben egy ér tel mû en kell
el ké szí te ni. Az ol da la kat fo lya ma tos szá mo zás sal kell el -
lát ni. A mel lék le tek és a füg ge lé kek min den lap ján fel kell
tün tet ni, há nyas szá mú mel lék let vagy füg ge lék lap já ról
van szó. Az üz let sza bály zat, a mel lék le tek és a füg ge lé kek
min den ol da lán fel kell tün tet ni, me lyik en ge dé lyes sza -
bály za tá ról van szó. Az üz let sza bály za to kat mi ni mum

4 pél dány ban kell jó vá ha gyás ra be nyúj ta ni, mely bõl két
pél dány ma rad a Hi va tal ban. Egy pél dány az en ge dé lyes,
egy pél dány a fo gyasz tó vé del mi ha tó ság pél dá nya. Az üz -
let sza bály za to kat elekt ro ni kus for má ban is be kell nyúj ta -
ni CD vagy DVD le me zen. Azok ban az ese tek ben, ami kor
az üz let sza bály za tok mó do sí tá sát ké rel me zik az en ge dé -
lye sek, szük sé ges egy pél dány ban a kor rek tú rás vál to zat
be nyúj tá sa is, mely bõl egy ér tel mû en meg ál la pít ha tók
(pél dá ul szín el té rés sel) a mó do sí tá sok. A kor rek tú rás vál -
to za tot az en ge dé lye sek elekt ro ni ku san is kö te le sek mel lé -
kel ni CD vagy DVD le me zen. A be nyúj tott üz let sza bály -
zat hoz mel lé kel ni szük sé ges a jó vá ha gyás ra vo nat ko zó ké -
rel met, és az igaz ga tá si szol gál ta tá si díj át uta lá sát iga zo ló
do ku men tum egy má so la ti pél dá nyát.

Az üzletszabályzatokkal kapcsolatos egyeztetések
dokumentálása

Az üz let sza bály za tok jó vá ha gyás ra tör té nõ be nyúj tá sa
so rán csa tol ni szük sé ges a tár sa dal mi szer ve ze tek kel tör -
tént egyez te té sek ered mé nye it ta nú sí tó ira to kat. Amennyi -
ben a tár sa dal mi és ál la mi ér dek kép vi se le tek kel az egyet -
ér tés meg van, azt ele gen dõ rö vi den je lez ni. Amennyi ben
az egyet ér tés hi ány zik, a ki fo gá so kat egy összeg zõ táb lá -
zat ban a ki fo gást tevõ meg je lö lé sé vel és az el uta sí tás in -
dok lá sá val meg je löl ve, össze kell gyûj te ni és a jó vá ha -
gyás ra be ter jesz tett üz let sza bály zat mel lék le te ként csa tol -
ni. A csa tolt do ku men tu mot az ab ban érin tett ér de kelt fe -
lek alá írá suk kal hi te le sí tik.

Az üzletszabályzatok kötelezõ tartalmi követelményei

Az át vi te li rend szer irá nyí tó, az el osz tó há ló za ti en ge dé -
lyes, a szer ve zett vil la mos ener gia-pi ac en ge dé lye se, va la -
mint – a VET 72.  § (5) be kez dé sé ben fog lalt ki vé tel lel – a
vil la mos ener gia-ke res ke dõ és a ter me lõi en ge dé lyes kö te -
les üz let sza bály za tot ki dol goz ni és azt szer zõ dé ses kap -
cso la ta i ban al kal maz ni. Az en ge dé lyes kö te les üz let sza -
bály za tá ban az ál ta la nyúj tott szol gál ta tá sok ál ta lá nos mû -
sza ki, ke res ke del mi, el szá mo lá si és fi ze té si szer zõ dé si fel -
té te le it fel tün tet ni. Az üz let sza bály za tok nak en nek alap ján 
kü lö nö sen a kö vet ke zõ ket kell tar tal maz ni uk.

I. Általános rendelkezések

1. Az üz let sza bály zat ha tá lya, fo ga lommeg ha tá ro zá -
sok, az en ge dé lyes re vo nat ko zó ada tok, te vé keny ség be -
mu ta tá sa.

2. Az üz let sza bály zat tól – mint ál ta lá nos szer zõ dé si
fel té tel rend szer tõl – tör té nõ el té rés le he tõ sé gei, egye di fel -
té te lek ki ala kí tá sá nak le he tõ sé ge. Egye di fel té te lek al kal -
ma zá sa ese tén az en ge dé lyes kö te les az egye di fel té te le ket
nyil vá nos ság ra hoz ni, és azo kat min den, a fel té te le ket tel -
je sí tõ szer zõ dõ fél ré szé re biz to sí ta ni. E ren del ke zést az

10042 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/141. szám



üz let sza bály zat ban fel kell tün tet ni, a nyil vá nos ság ra ho -
za tal he lyé nek meg je lö lé sé vel együtt.

3. Az en ge dé lyes ál tal nyúj tott szol gál ta tás rész le tes
be mu ta tá sa, eh hez kap cso ló dó an:

a) a szol gál ta tást igény be ven ni kí vá nó rend szer hasz -
ná ló szer zõ dés kö té si igé nyé nek ke ze lé se (fo lya mat a szer -
zõ dés kö té sig, a szer zõ dés kö tést meg elõ zõ en a fe lek ál tal
tel je sí ten dõ fel té te lek)

aa) igény be je len tés rend je
ab) tá jé koz ta tás az igény be je len tés re az en ge dé lyes ré -

szé rõl, an nak meg je lö lé sé vel, hogy más en ge dé lye sek nél
tör té nõ el já rást bi zo má nyo si, meg bí zá si szer zõ dés alap ján
el lát-e, ha igen, mely en ge dé lye sek nél és mi lyen fel té te lek
sze rint, ide ért ve en nek el len ér té két is

ac) a szer zõ dés kö tés hez szük sé ges ada tok, ira tok biz -
to sí tá sá nak rend je;

b) a szer zõ dés kö tés re vo nat ko zó sza bá lyok
ba) a lét re jö võ szer zõ dést – an nak tel jes tar tal má val –

írás ba kell fog lal ni
bb) a szer zõ dés ha tály ba lé pé sé hez szük sé ges eset le ges

to váb bi fel té te lek (iga zo lá sok, nyi lat ko za tok más en ge dé -
lye sek tõl, ezek be szer zé sé nek rend je, ha tár ide je);

c) a szer zõ dés tel je sí té sé re vo nat ko zó ren del ke zé sek
ca) az en ge dé lyes ál tal nyúj tott szol gál ta tás mennyi sé -

gi és mi nõ sé gi pa ra mé te rei
cb) el szá mo lás, el szá mo lá si idõ sza kok
cc) mé rés, el szá mo lás hi bás mé rés ese tén
cd) mér leg kör re vo nat ko zó in for má ci ók
ce) fi ze té si mó dok és ha tár idõk;
d) a szer zõ dés tel je sí té sé ben részt vevõ har ma dik sze -

mé lyek és a ve lük fenn ál ló kap cso la tok be mu ta tá sa;
e) el já rás üzem za var, kor lá to zás ese tén
ea) köl csö nös tá jé koz ta tá si kö te le zett ség
eb) a tá jé koz ta tás el mu lasz tá sá nak kö vet kez mé nyei
ec) együtt mû kö dés a hely re ál lí tás ér de ké ben;
f) a szer zõ dés meg szû né sé nek ese tei
fa) a szer zõ dés idõ tar ta má nak meg ha tá ro zá sa
fb) ren des fel mon dás sza bá lyai – a ren des fel mon dás

joga nem kor lá toz ha tó
fc) azon na li ha tá lyú fel mon dás – az azon na li fel mon -

dás hoz ve ze tõ sú lyos szer zõ dés sze gé sek meg ha tá ro zá sa
fd) a szer zõ dés meg szû né sé nek egyéb ese tei
fe) el szá mo lás a szer zõ dés meg szû né se ese tén;
g) a szer zõ dés sze gés ke ze lé se
ga) a szer zõ dés sze rû tel je sí tés el len õr zé sé nek mód ja,

el já rás rend je
gb) a szer zõ dés sze gés bi zo nyí tá sá ra vo nat ko zó sza bá -

lyok
gc) az azon na li fel mon dást nem ered mé nye zõ szer zõ -

dés sze gé sek kö vet kez mé nyei;
h) adat vé de lem
ha) a szer zõ dõ fél ke zelt sze mé lyes ada ta i nak köre
hb) azon sze mé lyek meg je lö lé se, akik szá má ra a ke zelt

ada tok vagy azok meg ha tá ro zott ré szei át ad ha tók
hc) el já rás rend a sze mé lyes ada tok hoz fû zõ dõ jo gok

meg sér té se ese tén;
i) pa nasz ügy in té zés re vo nat ko zó ren del ke zé sek
ia) a be ér ke zõ pa na szok rög zí té se, ar chi vá lá sa

ib) a szük sé ges egyez te té sek vég re haj tá sá nak do ku -
men tá lá sa

ic) ér de mi vá lasz adá si ha tár idõ
id) a vá lasz adá si ha tár idõ el mu lasz tá sá nak kö vet kez -

mé nye;
j) ügy fél szol gá la tok, fo gyasz tói iro dák, egyéb el ér he -

tõ sé gek
ja) ál lan dó ügy fél szol gá la ti iro dák fel so ro lá sa, azok

nyit va tar tá si ide jé vel együtt, az ott el lá tott fel ada tok meg -
je lö lé sé vel

jb) ügy fél szol gá la ti fi ók iro dák fel so ro lá sa, azok nyit -
va tar tá si ide jé vel együtt, az ott el lá tott fel ada tok meg je lö -
lé sé vel

jc) te le fon szá mok, pos ta cí mek, azok meg je lö lé sé vel
együtt, hogy mely te le fon szá mon mi lyen ügye ket le het el -
in téz ni, il let ve mely pos ta cí men mi lyen be je len tés te he tõ;

k) vi ta ren de zés, ér te sí té sek
ka) irány adó jog sza bá lyok meg je lö lé se
kb) bí ró sá gi ki kö té sek
kc) köl csö nös ér te sí té sek rend je, ha tár ide je, mód ja.
4. Az en ge dé lyes kö te les az üz let sza bály zat hoz min -

den, ál ta la al kal ma zott szer zõ dés min tát csa tol ni.

II. Az egyes engedélyesekre vonatkozó további
rendelkezések

1. Az át vi te li rend szer irá nyí tó kö te les az 1. pont ban
elõ ír ta kon fe lül üz let sza bály za tá ban sza bá lyoz ni, il let ve
fel tün tet ni:

a) a vil la mos ener gia-rend szer mû kö dé sé hez, va la mint
a fo lya ma tos és biz ton sá gos vil la mos ener gia-el lá tás hoz
szük sé ges in for má ci ók rész le tes kö rét, ezen in for má ci ók
át adá sá nak rend jét;

b) a mé ré sek és el szá mo lá sok rend jét;
c) a rend szer szin tû szol gál ta tá sok be szer zé sé nek rend -

jét, a be szer zé sek fel té te le i nek nyil vá nos ság ra ho za ta la
mód ját;

d) a rend szer szin tû szol gál ta tá sok be szer zé sé re és ér té ke -
sí té sé re vo nat ko zó ál ta lá nos szer zõ dé si fel té te lek min tá ját;

e) a fo lya ma tos és biz ton sá gos szol gál ta tás ra vo nat ko -
zó, üz le ti ti tok kö ré be nem tar to zó fõbb mû sza ki pa ra mé te -
re ket;

f) a kör nye zet vé del mi elõ írások be tar tá sá nak ga ran ci á -
lis fel té te le it;

g) a vá sár lók/fel hasz ná lók biz ton sá gos el lá tá sá ra vo -
nat ko zó ga ran ci á kat, az üzem za va rok el há rí tá sá ra vo nat -
ko zó ren del ke zé se ket;

h) a fej lesz té si ter vek vég re haj tá sá nak rend jét;
i) az üzem za var, kor lá to zás és szü ne tel te tés ese tén al -

kal ma zan dó sza bá lyo kat;
j) a vil la mos ener gia-pi ac más részt ve võ i vel való

együtt mû kö dés mû sza ki fel té te le it;
k) az át vi te li há ló zat hoz tör té nõ hoz zá fé rés mû sza ki

fel té te le it;
l) meg kell ha tá roz ni a ter me lõk kel, a ke res ke dõk kel, a

fel hasz ná lók kal, va la mint a rend szer irá nyí tó val tör té nõ
együtt mû kö dés kö rét és el já rásrend jét;

2007/141. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 10043



m) a mé rõ be ren de zé sek fel sze re lé sé nek, hi te le sí té sé -
nek és kar ban tar tá sá nak rend jét;

n) az ide gen in gat la nok tu laj don- és hasz ná la ti jo gá nak
kor lá to zá sá ra vo nat ko zó el já rá sok rend jét;

o) az üze mi sza bály zat ban meg ha tá ro zott ada tok és in -
for má ci ók szol gál ta tá sá nak rend jét;

p) a csat la ko zá si költ ség meg fi ze té sé re vo nat ko zó sza -
bá lyo kat;

q) a mi nõ ség re, meg bíz ha tó ság ra vo nat ko zó kö ve tel -
mé nye ket;

r) a ter me lõk kel, a rend szer irá nyí tó val, a ke res ke dõ vel, 
a fel hasz ná lók kal kö ten dõ szer zõ dé si fel té te le ket;

s) a csat la ko zás ra vo nat ko zó sza bá lyo kat;
t) a mé rés re vo nat ko zó sza bá lyo kat, el já rás ren det.

2. Az el osz tó há ló za ti en ge dé lye sek kö te le sek az
I. pont ban elõ ír ta kon fe lül üz let sza bály za tuk ban sza bá -
lyoz ni, il let ve fel tün tet ni:

a) a fo lya ma tos és biz ton sá gos szol gál ta tás ra vo nat ko -
zó, üz le ti ti tok kö ré be nem tar to zó fõbb mû sza ki pa ra mé te -
re ket;

b) a kör nye zet vé del mi elõ írások be tar tá sá nak ga ran ci á -
lis fel té te le it;

c) a vá sár lók/fel hasz ná lók biz ton sá gos el lá tá sá ra vo -
nat ko zó ga ran ci á kat, az üzem za va rok el há rí tá sá ra vo nat -
ko zó ren del ke zé se ket;

d) a fej lesz té si ter vek vég re haj tá sá nak rend jét;
e) az üzem za var és kor lá to zás ese tén al kal ma zan dó

sza bá lyo kat;
f) a vil la mos ener gia-pi ac más részt ve võ i vel való

együtt mû kö dés mû sza ki fel té te le it;
g) a köz cé lú há ló zat hoz tör té nõ hoz zá fé rés mû sza ki

fel té te le it;
h) az ide gen in gat la nok tu laj don- és hasz ná la ti jo gá nak

kor lá to zá sá ra vo nat ko zó el já rá sok rend jét;
i) a há ló za ton vég zen dõ, elõ re ter vez he tõ kar ban tar tá -

si-fel újí tá si mun ká la tok vég zé sé rõl tör té nõ ér te sí tés rend jét;
j) a mé rõ be ren de zé sek fel sze re lé sé nek, hi te le sí té sé nek

és kar ban tar tá sá nak rend jét;
k) az össze kö tõ be ren de zé sek üze mel te té sé re és az

üzem za var el há rí tá sá ra vo nat ko zó szer zõ dé sek fel té te le it;
l) a vil la mos ener gia-el lá tá si sza bály za tok ban meg ha tá -

ro zott ada tok és in for má ci ók szol gál ta tá sá nak rend jét;
m) a fel hasz ná lói igény ki elé gí té sé nek mû sza ki-gaz da -

sá gi fel té te le i nek köz lé sé re vo nat ko zó ha tár idõ ket;
n) a csat la ko zá si költ ség meg fi ze té sé re vo nat ko zó sza -

bá lyo kat;
o) a köz vi lá gí tás cél ja it szol gá ló be ren de zé sek köz cé lú

há ló zat tar tó szer ke ze te in tör té nõ el he lye zé sé re és üze mel -
te té sé re vo nat ko zó sza bá lyo kat, va la mint szer zõ dé si fel té -
te le ket;

p) a szol gál ta tás mi nõ sé gé re vo nat ko zó kö ve tel mé nye ket;
r) a ke res ke dõ vel kö tött szer zõ dé sek fel hasz ná ló kat is

érin tõ ren del ke zé se it;
s) az ügy fél szol gá la ti fi ók iro dán el lá tan dó ügy tí pu so kat;
t) a csat la ko zá si szer zõ dés és a há ló zat hasz ná la ti szer -

zõ dés min tá ját;

u) a szer zõ dés nél kül vil la mos ener gi át vé te le zõ sze mé -
lyek kel szem be ni el já rás rend jét, az el lá tás ban való rész -
vé tel jog sze rû vé té te lé nek mód ját.

3. A szer ve zett vil la mos ener gia-pi ac en ge dé lye se üz -
let sza bály za tá ban az I. pont ban fog lal ta kon túl kö te les sza -
bá lyoz ni, il let ve fel tün tet ni:

a) a szer ve zett vil la mos ener gia-pi a con tör té nõ ke res -
ke dés fel té te le it;

b) a szer ve zett vil la mos ener gia-pi a ci tag ság fel té te le it.

4. A vil la mos ener gia-ke res ke dõ az I. pont ban meg ha tá -
ro zott fel té te le ken túl üz let sza bály za tá ban kö te les sza bá -
lyoz ni, il let ve fel tün tet ni:

a) a vil la mos ener gia ér té ke sí té sé re vo nat ko zó ál ta lá -
nos szer zõ dé si fel té te le i nek min tá ját;

b) az ál ta la al kal ma zott ár al kal ma zá si fel té te le ket és az
ára kat;

c) az árak meg vál toz ta tá sá nak fel té te le it, ár vál to zás
ese tén al kal ma zan dó el já rást;

d) a vé den dõ fo gyasz tók ré szé re nyúj tott kü lön le ges
bá nás mód rész le tes sza bá lya it;

e) az ügy fél szol gá la ti fi ók iro dán el lá tan dó ügy tí pu so kat;
f) az egye te mes szol gál ta tás ba tör té nõ vissza té rés fel té te le it;
g) a fel hasz ná ló igé nye ese tén a köz cé lú há ló zat hoz

való hoz zá fé rés biz to sí tá sa ér de ké ben a há ló za ti en ge dé -
lye sek kel kö ten dõ bi zo má nyo si, meg bí zá si szer zõ dé sek
min tá ját; ide ért ve a há ló za ti en ge dé lyes sel kö ten dõ szer -
zõ dés meg kö té sé re, mó do sí tá sá ra, fel mon dá sá ra vo nat ko -
zó egye di meg bí zá sok min tá ját is;

h) az egye di köz vi lá gí tá si szer zõ dé si fel té te le ket.

5. Az egye te mes szol gál ta tó az I. pont ban, il let ve a
II.4. pont ban meg ha tá ro zot ta kon fe lül üz let sza bály za tá -
ban kö te les sza bá lyoz ni, il let ve fel tün tet ni:

a) az igény be je len tés re szol gá ló nyom tat vány min tá ját;
b) az igény be je len tés sel kap cso la to san a há ló za ti en ge -

dé lyes sel tör té nõ egyez te tés ha tár ide jét;
c) a fel hasz ná ló sze mé lyé ben be kö vet ke zõ vál to zás

ese tén a hely szí ni el len õr zés rõl  szóló, a fel hasz ná ló ré szé -
re kül dött ér te sí tés min tá ját, amely nek tar tal maz nia kell a
fel hasz ná ló idõ pont-egyez te tés re vo nat ko zó jo gá ra tör té -
nõ fi gyel mez te tést is;

d) az egye te mes szol gál ta tá si kör bõl tör té nõ ki lé pés
rend jét.

6. A ter me lõ az I. pont ban meg ha tá ro zott fel té te le ken túl
üz let sza bály za tá ban kö te les sza bá lyoz ni, il let ve fel tün tet ni:

a) a fo lya ma tos és biz ton sá gos szol gál ta tás ra vo nat ko -
zó, üz le ti ti tok kö ré be nem tar to zó fõbb mû sza ki pa ra mé te -
re ket;

b) a kör nye zet vé del mi elõ írások be tar tá sá nak ga ran ci á -
lis fel té te le it;

c) a vá sár lók/fel hasz ná lók biz ton sá gos el lá tá sá ra vo -
nat ko zó ga ran ci á kat, az üzem za va rok el há rí tá sá ra vo nat -
ko zó ren del ke zé se ket;

d) a fej lesz té si ter vek vég re haj tá sá nak rend jét;
e) az üzem za var és kor lá to zás ese tén al kal ma zan dó

sza bá lyo kat;
f) a vil la mos ener gia-pi ac más részt ve võ i vel való

együtt mû kö dés mû sza ki fel té te le it.
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22. számú melléklet a 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelethez

Az erõmûvi fõberendezések adatai

Az e ren de let sze rint 4., 5., 6. és 9. szá mú mel lék le te i ben meg ha tá ro zott adat szol gál ta tás ese tén, az erõ mû vi fõ be ren -
de zé sek ada ta it – az al kal ma zott tech no ló gi á tól füg gõ mó don – az aláb bi táb lá za tok ki töl té sé vel kell össze ál lí ta ni.

KAZÁN(OK)

Hely szám
1 n

Tí pus Mér ték egy ség

Gyár tó –

Tü ze lõ anyag –

Név le ges tel je sít mé nye MWth

Név le ges gõz ter me lés t/h

Friss gõz hõ mér sék let °C

Friss gõz nyo más bar

Üzem be he lye zé si idõ pont dá tum

Ma ra dó élet tar tam dá tum

TURBINÁ(K)

Hely szám
1 n

Tí pus Mér ték egy ség

Gyár tó –

Jel leg –

Név le ges tel je sít mény MW

Gáz tur bi na ese tén tü ze lõ anyag

Tü ze lõ anyag mennyi ség Nm3/h; kg/h

Friss gõz hõ mér sék let °C

Friss gõz nyo más bar

Üzem be he lye zé si idõ pont dá tum

Ma ra dó élet tar tam dá tum

GÁZMOTOR(OK)

Hely szám
1 n

Tí pus Mér ték egy ség

Gyár tó –

Tü ze lõ anyag –

Név le ges vil la mos tel je sít mény MW

Név le ges hõ tel je sít mény MW

Hõ cse ré lõk tel je sít mé nye

– ke ve rék hûtõ MW

– olaj hûtõ MW

– mo tor hûtõ MW

– ki pu fo gó gáz hûtõ MW

Összes ki nyer he tõ tel je sít mény MW
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Hely szám
1 n

Tí pus Mér ték egy ség

Vil la mos ha tás fok név le ges tel je sít -
mény nél

%

Ter mi kus ha tás fok név le ges tel je sít -
mény nél

%

Ere dõ ha tás fok név le ges tel je sít mény nél %

Ki lé põ víz hõ mér sék let °C

Át áram ló víz mennyi ség m3/h

Hen ge rek szá ma db

Üzem be he lye zé si idõ pont dá tum

Ma ra dó élet tar tam dá tum

SZÉLGENERÁTOR(OK)

Hely szám
1 n

Tí pus Mér ték egy ség

Gyár tó

To rony ma gas ság m

Ro tor át mé rõ m

Ro tor for du lat szám* 1/perc

La pá tok szá ma db

La pá tok hossza m

La pá tok anya ga

In dí tó szél se bes ség m/s

Név le ges szél se bes ség m/s

Le ál lí tó szél se bes ség m/s

Túl élõ szél se bes ség m/s

Ge ne rá tor vil la mos tel je sít mény kW

Ge ne rá tor fe szült ség kV

To rony ból ki adott fe szült ség kV

Haj tó mû van/nincs

Ge ne rá tor pó lus szám db

Üzem be he lye zé si idõ pont dá tum

Ma ra dó élet tar tam dá tum

Hrsz szám

EOV ko or di ná ta       X

               Y

GENERÁTOR(OK)

Hely szám
1 n

Tí pus Mér ték egy ség

Gyár tó

Tel je sít mény MVA

Fe szült ség kV

Üzem be he lye zé si idõ pont dá tum

Ma ra dó élet tar tam dá tum
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ERÕMÛVI FÕTRANSZFORMÁTOR(OK)

Hely szám
1 n

Tí pus Mér ték egy ség

Gyár tó
Tel je sít mény MVA
Fe szült ség kV
Üzem be he lye zé si idõ pont dá tum
Ma ra dó élet tar tam dá tum

23. számú melléklet a 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelethez

Igazolás a villamos-energia kimaradás esetén fellépõ egészséget, életet veszélyeztetõ helyzet orvosi szempontból
értelmezett fennállásáról

A hi ány zó ada to kat ki kell töl te ni.
1. Az igény lõ (a szer zõ dött fo gyasz tó vagy díj fi ze té sé re kö te le zett) sze mé lyi ada tai:
Csa lá di és utó ne ve: .............................................................................................................................................................
Szü le té si neve: ....................................................................................................................................................................
Any ja neve: .........................................................................................................................................................................
Szü le té si hely, év, hó, nap:..................................................................................................................................................
Fel hasz ná lá si hely címe: ................................................... te le pü lés ........................................................... utca/út/tér
......................... ház szám ....................... lép csõ ház ..................... eme let, ajtó
Az el osz tó há ló za ti en ge dé lyes nél nyil ván tar tott azonosító: ..............................................................................................

2. Igény lõ és/vagy a vele együtt lakó fo gya ték kal élõ sze mé lyek ada tai és fo gya té kos sá guk jel le ge:
A táb lá zat ban fel kell tün tet ni az igény lõt és/vagy min den olyan sze mélyt, aki a ké rel me zõ vel kö zös ház tar tás ban él, és a
fo gya té kos sá ga okán a Kor mány a vil la mos ener gi á ról  szóló 2007. évi LXXXVI. tör vény egyes ren del ke zé se i nek vég re -
haj tá sá ról  szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. ren de le te (a továb biak ban: Ren de let) 33.  § (2) be kez dé se sze rin ti ese tek nek
meg fele lõen kü lön le ges bá nás mód ban kell ré sze sí te ni a vil la mos-ener gia fel hasz ná lá sa so rán. A fo gya té kos ság jel le gé -
nél a kor lá to zott ság jel le gé nek meg fe le lõ be tû je let kell meg ad ni.

Név Szü le té si idõ
Kor lá to zott ság jel le ge [Ren de let 33.  § (2) 

be kez dés a), b) vagy c) pontja]*

* Az or vos töl ti ki!

Ér te sí ten dõ sze mély vagy szer ve zet neve, te le fon szá ma: ...................................................................................................

Bün te tõ jo gi fe le lõs sé gem tu da tá ban ki je len tem, hogy az iga zo lás ban fel tün te tett ada tok a va ló ság nak meg fe lel nek.

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

.........................................

(az igény lõ alá írá sa)
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Alul írott ........................................................................................................................................... (név, meg ne ve zés)

............................................................................................................................................................... (cím, szék hely),

............................................................................................................................................................. (en ge dély szá ma)

mint a fent meg je lölt sze mély(ek) or vo si el lá tá sát vég zõ or vos, a vil la mos ener gi á ról  szóló 2007. évi LXXXVI. tör vény
egyes ren del ke zé se i nek vég re haj tá sá ról  szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. ren de let 33.  §-ának (1) be kez dé sé ben fog lal tak
alap ján bün te tõ jo gi fe le lõs sé gem tu da tá ban ki je len tem, hogy a fent meg je lölt fo gya té kos sá gi állapotra vonatkozó adatok 
a valóságnak megfelelnek.

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

P. H.

.............................................

or vos alá írá sa

Kitöltési útmutató

Az ûr la pot gép pel vagy tol lal, nyom ta tott be tûk kel kell ki töl te ni.

Az iga zo lást an nak a la kos sá gi fo gyasz tó nak kell be nyúj ta nia az el osz tó há ló za ti en ge dé lyes felé, aki a VET 3.  §
19. pont ja sze rint fo gya ték kal élõ fo gyasz tó nak mi nõ sül, azaz:

– a fo gya té kos sze mé lyek jo ga i ról és esély egyen lõ sé gük biz to sí tá sá ról  szóló tör vény sze rin ti fo gya té kos sá gi tá mo ga -
tás ban ré sze sü lõ sze mély,

– a va kok sze mé lyi já ra dé ká ban ré sze sü lõ sze mély,

– to váb bá az a sze mély, aki, vagy aki után szü lõ je vagy el tar tó ja a csa lá dok tá mo ga tá sá ról  szóló tör vény sze rint ma ga -
sabb össze gû csa lá di pót lék ban ré sze sül.

Az iga zo lás be nyúj tá sá nak fel té te le, hogy a fo gya té kos ság olyan jel le gû, hogy a la kos sá gi fo gyasz tó szer zõ dés-sze gé -
se  miatt kez de mé nye zett szol gál ta tás szü ne tel te tés, vagy a vil la mos ener gia-szol gál ta tás ter ve zett szü ne te lé se, il let ve vá -
rat lan üzem szü net a fo gyasz tó egész sé gét, éle tét ve szé lyez te ti.

Az 1. pont ban sze rep lõ ada to kat az igény lõ vagy el tar tó ja töl ti ki.

A 2. pont ban a fo gya ték kal élõ sze mély(ek) név és szü le té si idõ ada tát az igény lõ vagy el tar tó ja töl ti ki.

Az ada tok va ló di sá gát az igény lõ vagy el tar tó ja alá írá sá val iga zol ja.

A Ren de let 33.  § (2) be kez dé se sze rin ti be so ro lást a fo gya ték kal élõt ke ze lõ or vos (há zi or vos, szak ren de lõ or vo sa stb.) 
töl ti ki.

„a” be so ro lást kell je löl ni ab ban az eset ben, ha olyan jel le gû fo gya té kos ság, amely a la kos sá gi fo gyasz tót al kal mat lan -
ná te szi a mérõ le ol va sás ra, mé rõ ál lás köz lés re, a szám la ol va sás ra; a szám la fel hasz ná lá si he lyen kí vü li, kész pén zes fi ze -
tés tõl el té rõ ki egyen lí té sé re.

„b” be so ro lást kell je löl ni ab ban az eset ben, ha a fo gya té kos ság jel le ge  miatt az érin tett sze mély egész sé ge vagy éle te
ve szély be ke rül a fo gyasz tó szer zõ dés sze gés  miatti vil la mos-ener gia szol gál ta tás szü ne tel te té se, ki kap cso lá sa ese tén.

„c” be so ro lást kell je löl ni ab ban az eset ben, ha a fo gya té kos ság jel le ge olyan, hogy egy ter ve zett vil la mos há ló za ti kar -
ban tar tás  miatti áram szü net vagy egy vá rat lan áram ki ma ra dás, fe szült ség in ga do zás  miatt az érin tett sze mély ott ho ni ápo -
lá sá ra szol gá ló ké szü lék, be ren de zés meg hi bá sod hat, le áll hat, ez zel a sze mély egész sé gi ál la po ta je len tõ sen ro mol hat,
éle te ve szély be ke rül het.

Ér te sí ten dõ sze mély vagy szer ve zet neve, te le fon szá ma me zõ ben an nak az ér te sí ten dõ nek a ne vét, te le fon szá mát kell
be ír ni, aki ter ve zett áram szü net ese tén ér dem ben tud egyez tet ni az el osz tó há ló za ti en ge dé lyes sel a szük sé ges in téz ke dé -
sek meg té te lé re (az egész ség vagy élet meg óvá sa ér de ké ben meg fe le lõ pa ra mé te rek kel ren del ke zõ szük ség áram for rás,
szü net men tes áram for rás ki vá lasz tá sa, üzem be ál lí tá sa).

Az egész sé gi ál la pot ra vo nat ko zó be so ro lás va ló di sá gát az or vos alá írá sá val iga zol ja.

A ki töl tött iga zo lást az igény lõ az el osz tó há ló za ti en ge dé lyes nek kö te les le ad ni a Ren de let 34.  § (5) be kez dé se sze rin -
ti nyil ván tar tás ba tör té nõ fel vé tel irán ti igény be je len té se kor.
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24. számú melléklet a 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelethez

Az Európai Unió szervei felé teljesítendõ jelentéstétel és adatszolgáltatás rendje

EU jog sza bály címe Jog sza bá lyi hely
Adat szol gál ta tá si, je len -

tés té te li kö te le zett ség
Ha tár idõ

A je len tés té te lért fe le lõs
ál lam igaz ga tá si szerv(ek)

I. Az Eu ró pai Par la ment és a
Ta nács 2003. jú ni us 26-i
1228/2003/EK ren de le te a
vil la mos ener gia ha tá ro kon
ke resz tül tör té nõ
ke res ke del me ese tén
al kal ma zan dó há ló za ti
hoz zá fé ré si fel té te lek rõl (EGT 
vo nat ko zá sú szö veg)

7. cikk (5) A 7. cikk (1), (2) és
(3) be kez dé se sze rin ti
men tes ség rõl  szóló
ha tá ro zat ról, a
ha tá ro zat
szem pont já ból
min den egyéb
lé nye ges
in for má ci ó val együtt;
a 7. cikk
(5) be kez dé sé ben
fog lal tak ra
fi gye lem mel

Ami kor ilyen dön tés
szü le tik, azon nal

Ma gyar Ener gia
Hi va tal

10. cikk TSO-k kö zöt ti
kom pen zá ci ós
me cha niz mus, a 
10. cikk (1) és
(2) be kez dé sei sze rint

2004. jú li us 1-jétõl,
rend sze re sen

Ma gyar Ener gia
Hi va tal

12. cikk (1) Ér te sí tés a ren de let
ren del ke zé se i nek
meg sze gé se ese tén
al kal ma zan dó
szank ci ók ra
vo nat ko zó
sza bá lyok ról,
va la mint min den
ké sõb bi, azo kat érin tõ 
mó do sí tás ról

A cikk
vég re haj tá sá ról, 
és ké sõbb min den
mó do sí tás ról
ha la dék ta la nul

Ma gyar Ener gia
Hi va tal

II. Az Eu ró pai Par la ment és a
Ta nács 2003. jú ni us 26-i
2003/54/EK irány el ve a
vil la mos ener gia bel sõ pi a cá ra 
vo nat ko zó kö zös sza bá lyok ról 
és a 96/92/EK irány elv
ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl

3. cikk (9) Tá jé koz ta tás
va la mennyi, az
egye te mes
szol gál ta tá si és
köz szol gál ta tá si
kö te le zett sé gek
tel je sí té se ér de ké ben
ho zott in téz ke dés rõl 
– be le ért ve a
fo gyasz tó vé del met és
a kör nye zet vé del met
is –, va la mint azok
bel föl di és
nem zet kö zi ver seny re
gya ko rolt le het sé ges
ha tá sa it

Két éven te Ma gyar Ener gia
Hi va tal
fo gyasz tó vé del mi
ha tó ság (a Kör nye zet -
vé del mi és Víz ügyi
Mi nisz té ri um
köz re mû kö dé sé vel)
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EU jog sza bály címe Jog sza bá lyi hely
Adat szol gál ta tá si, je len -

tés té te li kö te le zett ség
Ha tár idõ

A je len tés té te lért fe le lõs
ál lam igaz ga tá si szerv(ek)

4. cikk Az el lá tás
biz ton sá gá nak
fel ügye le te so rán
szer zett ered mé nye ket 
és az azok nak
meg fele lõen
meg ho zott vagy
ter ve zett
in téz ke dé se ket
kör vo na la zó je len tés
to váb bí tá sa a
Bi zott ság nak

Két éven te, leg ké sõbb
jú li us 31-ig

Ma gyar Ener gia
Hi va tal

23. cikk (8) Je len tés a
Bi zott ság nak a pi a ci
erõ fö lény rõl, va la mint 
az el len sé ges
fel vá sár lás ra irá nyu ló
és ver seny el le nes
ma ga tar tás ról. A
je len tés ben ezen kí vül 
is mer tet ni kell a
tu laj do no si szer ke zet
vál to zá sa it és a
nem ze ti szin ten
ho zott, a pi a ci
sze rep lõk meg fe le lõ
mér té kû
vál to za tos sá gát
biz to sí tó, il let ve az
össze kap cso lá so kat és 
a ver senyt ösz tön zõ
gya kor la ti
in téz ke dé se ket

2010-ig min den év
jú li us 31-ig, 
2010 után két éven te

Ma gyar Ener gia
Hi va tal (a Gaz da sá gi
Ver seny hi va tal
köz re mû kö dé sé vel)

24. cikk Meg tett biz ton sá gi
in téz ke dés(ek)rõl
tá jé koz ta tás
Bi zott ság nak és a
töb bi tag ál lam nak

Ha fel me rül,
ha la dék ta la nul

Gaz da sá gi és
Köz le ke dé si
Mi nisz té ri um

25. cikk A vil la mos ener gia
im port já nak
fel ügye le te 
„A tag ál la mok
há rom ha von ként
tá jé koz tat ják a
Bi zott sá got a vil la mos 
ener gia im port já ról, a
meg elõ zõ há rom
hó nap ban har ma dik
or szá gok ból ér ke zõ
fi zi kai
ener gia for ga lom
te kin te té ben.”

Há rom ha von ta Ma gyar Ener gia
Hi va tal 
(a MAVIR ZRt.
köz re mû kö dé sé vel)

30. cikk Az irány elv alap ján
meg ho zott
in téz ke dé sek
be je len té se a
Bi zott ság felé

Az irány elv
át ül te té se kor

Gaz da sá gi és
Köz le ke dé si
Mi nisz té ri um
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EU jog sza bály címe Jog sza bá lyi hely
Adat szol gál ta tá si, je len -

tés té te li kö te le zett ség
Ha tár idõ

A je len tés té te lért fe le lõs
ál lam igaz ga tá si szerv(ek)

III. Az Eu ró pai Par la ment és a
Ta nács 2001. szep tem ber 27-i 
2001/77/EK irány el ve a bel sõ
vil la mos ener gia-pi a con a
meg úju ló ener gia for rá sok ból
elõ ál lí tott vil la mos ener gia
tá mo ga tá sá ról

3. cikk (2) A meg úju ló
ener gia for rá sok ból
elõ ál lí tott vil la mos
ener gia
fo gyasz tá sá nak
nem ze ti
cél elõ irány za ta it
tar tal ma zó, a
kö vet ke zõ 10 évre
vo nat ko zó, a
vil la mos ener gia-
fo gyasz tás
szá za lé ká ban
ki fe je zett je len tés
köz zé té te le, amely 
a nem ze ti
cél elõ irány za tok
meg va ló sí tá sa
ér de ké ben nem ze ti
szin ten meg ho zott,
il let ve ter ve zett
in téz ke dé se ket is
tar tal maz za

Elõ ször leg ké sõbb
2002. ok tó ber 27-ig,
ezt köve tõen pe dig
öt éven te

Gaz da sá gi és
Köz le ke dé si
Mi nisz té ri um

3. cikk (3) A nem ze ti
cél elõ irány za tok
meg va ló sí tá sá ban
el ért ered mé nye ket
elem zõ je len tés
köz zé té te le, a 3. cikk
(3) be kez dés ben
fog lalt tar tal mi
ele mek re is
fi gye lem mel

Elsõ íz ben leg ké sõbb
2003. ok tó ber 27-ig,
majd min den ezt
kö ve tõ má so dik év ben

Gaz da sá gi és
Köz le ke dé si
Mi nisz té ri um

6. Cikk (2) „A
tag ál la mok leg ké sõbb
2003. ok tó ber 27-ig
je len tést tesz nek
köz zé az
(1) be kez dés ben
em lí tett ér té ke lés rõl,
adott eset ben
meg je löl ve a meg tett
in téz ke dé se ket.
A je len tés cél ja, hogy
– ab ban az eset ben, ha 
ez a nem ze ti
jog sza bá lyok kal
össze füg gés ben
he lyén va ló –
tá jé koz ta tást ad jon
ar ról, hogy me lyik
sza kasz ban tar ta nak
az aláb bi
te rü le te ken...”

A meg úju ló
ener gia for rá sok ból
elõ ál lí tott vil la mos
ener gi át ter me lõ
erõ mû vek re
al kal ma zan dó
en ge dé lye zé si és
egyéb el já rá sok
ha tá lyos tör vényi és
ren de le ti ke re te i nek
ér té ke lé se, adott
eset ben meg je löl ve a
meg tett
in téz ke dé se ket

Az át ül te tés
meg tör tén té vel

Gaz da sá gi és
Köz le ke dé si
Mi nisz té ri um

9. cikk Je len tés az irány elv
ren del ke zé se i nek
át ül te té sé rõl

Az át ül te tés
meg tör tén té vel

Gaz da sá gi és
Köz le ke dé si
Mi nisz té ri um
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EU jog sza bály címe Jog sza bá lyi hely
Adat szol gál ta tá si, je len -

tés té te li kö te le zett ség
Ha tár idõ

A je len tés té te lért fe le lõs
ál lam igaz ga tá si szerv(ek)

IV. A kõ olaj-, föld gáz- és
vil la mos ener gia-ága za tok ban
a Bi zott ság nak a kö zös sé gi
ér de kû be ru há zá si
pro jek tek rõl tör té nõ
ér te sí té sé rõl  szóló, 1996.
áp ri lis 22-i 736/96/EK ta ná csi 
ren de let

1. cikk Be ru há zá si pro jek tek
be je len té se a
Bi zott ság felé; az 
1. cikk ben fog lalt
tar tal mi
kö ve tel mé nyek re
fi gye lem mel

Min den év már ci us
15-éig össze gyûj te ni,
és áp ri lis 15-éig
ki kül de ni

Vil la mos ener gia és
föld gáz ese té ben az
ada to kat össze gyûj ti a 
Ma gyar Ener gia
Hi va tal
Kõ olaj ese té ben az
OSAP ke re té ben
tör té nik az
adat gyûj tés az érin tett 
MOL Zrt.-tõl.
A je len tést ki kül di a
Ma gyar Ener gia
Hi va tal

V. A Bi zott ság 1996. de cem ber
16-i 2386/96/EK ren de le te a
kõ olaj-, föld gáz- 
és
vil la mos ener gia-ága za tok ban
a Bi zott ság nak a kö zös sé gi
ér de kû be ru há zá si
pro jek tek rõl tör té nõ
ér te sí té sé rõl  szóló, 1996.
áp ri lis 22-i 736/96/EK ta ná csi 
ren de let al kal ma zá sá ról

1. cikk A 736/96/EK ren de let 
1. cik ké ben em lí tett
ér te sí té sek for mai
kö ve tel mé nye it
ha tá roz za meg

Min den év már ci us
15-éig össze gyûj te ni,
és áp ri lis 15-éig
ki kül de ni

Vil la mos ener gia és
föld gáz ese té ben az
ada to kat össze gyûj ti a 
Ma gyar Ener gia
Hi va tal.
Kõ olaj ese té ben az
OSAP ke re té ben
tör té nik az
adat gyûj tés az érin tett 
MOL Zrt.-tõl.
A je len tést ki kül di a
Ma gyar Ener gia
Hi va tal

VI. A 2007/394/EC Bi zott sá gi
Ha tá ro zat tal mó do sí tott 1990.
jú ni us 29-i 90/377/EGK
Ta nács irány el ve az ipa ri
vég fel hasz ná lók ál tal
fi ze ten dõ gáz- 
és vil la mos ener gia-árak
át lát ha tó sá gá nak ja ví tá sát
cél zó kö zös sé gi el já rás ról

1–2–3. cikk EKSH és a
ha tás kör rel
ren del ke zõ tag ál la mi
ha tó sá gok
tá jé koz ta tá sa az
aláb bi ak ról: árak,
ér té ke sí té si fel té te lek,
hasz ná la tos
ár rend szer,
fel hasz ná lók
meg osz lá sa,
mennyi sé gek
fel hasz ná lók
ka te gó ri án ként

Min den év ben ja nu ár
1-jei és jú li us 1-jei
ada tok össze gyûj té se,
ezt köve tõen két
hó na pon be lül
to váb bí tá sa
Az 1. cikk
(3) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott
in for má ci ót két éven te

Ma gyar Ener gia
Hi va tal

9. cikk Je len tés az irány elv
ren del ke zé se i nek
át ül te té sé rõl

Az át ül te tés
meg tör tén té vel

Gaz da sá gi és
Köz le ke dé si
Mi nisz té ri um

VII. A Bi zott ság 1979. jú ni us 15-i
79/639/EGK ha tá ro za ta a
Ta nács 77/706/EGK
ha tá ro za tá nak vég re haj tá sá ra
vo nat ko zó rész le tes sza bá lyok 
meg ál la pí tá sá ról

10. cikk (1) A ha tá ro zat 2. cik ke
alap ján, ada tok a
kõ ola jat ki vál tó
ter mé kek
ka pa ci tá sa i ról,
kü lö nö sen a
vil la mos ener gia-ter -
me lés és -ipar
te rü le tén, me lyek az
adott év ok tó ber 1-jén 
meg lé võ he lyet te sí té si 
le he tõ sé gek
meg ha tá ro zá sá hoz
szük sé ge sek

Min den év ben
de cem ber 31-éig

Ener gia Köz pont Kht.
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EU jog sza bály címe Jog sza bá lyi hely
Adat szol gál ta tá si, je len -

tés té te li kö te le zett ség
Ha tár idõ

A je len tés té te lért fe le lõs
ál lam igaz ga tá si szerv(ek)

10. cikk (2) A 77/706/EGK
ha tá ro zat 1. cik ké nek
al kal ma zá sa ese tén, az 
adott idõ pont ban
meg lé võ tény le ges
he lyet te sí té si
le he tõ sé gek
meg ha tá ro zá sá hoz
szük sé ges ada tok

Ha ilyen fel me rül,
ha la dék ta la nul

Ener gia Köz pont Kht.

11. cikk A 77/706/EGK
ta ná csi ha tá ro zat 
1. cik ké nek
alkal ma zá sa ese tén, a
kõ olaj ter mé kek
fo gyasz tá sá nak
csök ken té se
ér de ké ben ho zott
in téz ke dés rõl

Ha ilyen fel me rül,
ha la dék ta la nul

Ener gia Köz pont Kht.

VII. A Ta nács 1968. de cem ber
20-i 68/414/EGK irány el ve az 
EGK tag ál la ma i nak mi ni má lis 
kõ olaj- és/vagy
kõ olaj ter mék-kész le te zé si
kö te le zett sé gé rõl

4. cikk A tag ál la mok az
egyes ne gyed évek
vé gén a meg lé võ
kész le te ket be mu ta tó,
az 5. és 6. cikk nek
meg fele lõen
el ké szí tett sta tisz ti kai
össze sí tést kö te le sek
be nyúj ta ni a
Bi zott ság nak

2005. szep tem ber
1-jé tõl ne gyed éven te,
a vé gét kö ve tõ
ki lenc ven na pon be lül

Ener gia Köz pont Kht.

6. cikk (2) „En nek az
irány elv nek a
vég re haj tá sa cél já ból
a kor má nyok kö zöt ti
kü lön meg ál la po dá sok 
alap ján va la mely
tag ál lam te rü le tén egy 
má sik tag ál lam ban
le te le pe dett
vál lal ko zá sok
szám lá já ra kész le tek
lé te sít he tõk...
...Az elsõ
al be kez dés ben
em lí tett
meg ál la po dá sok
ter ve ze tét meg kell
kül de ni a
Bi zott ság nak, amely
ész re vé te le ket te het az 
érin tett
kor má nyok nak.
A meg kö tött
meg ál la po dá sok ról
ér te sí te ni kell a
Bi zott sá got, amely
azo kat a töb bi
tag ál lam tu do má sá ra
hoz za.”

2005. szep tem ber
1-jé tõl, ha ilyen
meg ál la po dást köt nek, 
azon nal

Ener gia Köz pont Kht.
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EU jog sza bály címe Jog sza bá lyi hely
Adat szol gál ta tá si, je len -

tés té te li kö te le zett ség
Ha tár idõ

A je len tés té te lért fe le lõs
ál lam igaz ga tá si szerv(ek)

7. cikk Tá jé koz tat ni a
Bi zott sá got a
tar ta lék kész le tek
bár mely
fel hasz ná lá sá ról, a 
7. cikk ben fog lal tak
sze rint

2005. szep tem ber
1-jé tõl, ha ilyen
fel me rül, azon nal

Ener gia Köz pont Kht.

IX. A Ta nács 1999. áp ri lis 22-i
1999/280/EK ha tá ro za ta a
kõ olaj be szer zé si költ sé ge i vel
és a kõ olaj ter mé kek
fo gyasz tói árá val kap cso la tos
in for má ció cse re és
kon zul tá ció kö zös sé gi
el já rá sá ról

1. és 3. cikk 3. cikk (1):
a) a havi
kõ olaj be szer zé si 
CIF költ sé gek, a
tárgy hó nap vé gét
kö ve tõ hó nap ban;
b) a kõ olaj ter mé kek
vám- és adó men tes,
va la mint min den adót
ma gá ban fog la ló,
min den hó nap 
15. nap ján ér vé nyes
fo gyasz tói ára.
3. cikk (2): A
je len le gi adat gyûj té si
rend szer alap ján, a
kõ olaj ter mé kek vám-
és adó men tes, min den 
hét fõn ér vé nyes
fo gyasz tói ára.
(2) A je len le gi
adat gyûj té si rend szer
alap ján a tag ál la mok
to vább ra is köz lik a
Bi zott ság gal a
kõ olaj ter mé kek vám-
és adó men tes, min den 
hét fõn ér vé nyes
fo gyasz tói árát,
leg ké sõbb a
kö vet ke zõ na pon déli
12 órá ig

2005. szep tem ber
1-jé tõl
a) a kö vet ke zõ hó nap 
vé gé ig
b) adott hó nap 15-én
ér vény ben lévõ
ada tok ról 30 na pon
be lül
(2) min den hét
kedd jén déli 12 órá ig

Ener gia Köz pont Kht.

XIV. A Ta nács 1995. de cem ber
20-i 2964/95/EK ren de le te a
kõ olaj im port ja és szál lí tá sa
kö zös sé gi nyil ván tar tá sá nak
be ve ze té sé rõl

2. cikk Az 1. cikk ben em lí tett 
in for má ci ók
to váb bí tá sa a
Bi zott ság, va la mint a
tag ál la mok ré szé re.

Rend sze res
idõ kö zön ként 
(a tag ál la mok ha von ta 
kap ják a to váb bí tan dó 
ada to kat)

Ener gia Köz pont Kht.
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EU jog sza bály címe Jog sza bá lyi hely
Adat szol gál ta tá si, je len -

tés té te li kö te le zett ség
Ha tár idõ

A je len tés té te lért fe le lõs
ál lam igaz ga tá si szerv(ek)

X. Az Eu ró pai Par la ment és a
Ta nács 1994. má jus 30-i
94/22/EK irány el ve a
szén hid ro gé nek ku ta tá sá ra,
fel tá rá sá ra és ki ter me lé sé re
vo nat ko zó en ge dé lyek
meg adá sá nak és
fel hasz ná lá sá nak fel té te le i rõl

8. cikk (1) A Bi zott ság
tá jé koz ta tá sa
mind azok ról az
ál ta lá nos jel le gû
ne héz sé gek rõl,
ame lyek kel a
vál lal ko zá sok de jure
vagy de fac to
szem ben ta lál ják
ma gu kat har ma dik
or szá gok ban
szén hid ro gé nek
ku ta tá sá hoz,
fel tá rá sá hoz és
ki ter me lé sé hez való
hoz zá ju tás vagy ilyen
te vé keny sé gük
gya kor lá sa so rán, és
ame lyek re fel hív ták a
fi gyel mü ket

2005. szep tem ber
1-jé tõl rend sze re sen

Ma gyar Bá nyá sza ti és 
Föld ta ni Hi va tal

9. cikk A ku ta tás ra, fel tá rás ra 
és ki ter me lés re
sza bad dá tett föld raj zi 
te rü le tek rõl, a
meg adott
en ge dé lyek rõl, az
en ge dé lye sek rõl és
azok össze té te lé rõl,
va la mint a tag ál lam
te rü le tén ta lál ha tó
be csült tar ta lé kok ról
 szóló ada to kat
tar tal ma zó éves
je len tés a Bi zott ság
ré szé re

2005. szep tem ber
1-jé tõl min den év ben

Ma gyar Bá nyá sza ti és 
Föld ta ni Hi va tal

14. cikk Az irány elv alap ján
meg ho zott
in téz ke dé sek
be je len té se a
Bi zott ság felé

Az irány elv
át ül te té se kor

Gaz da sá gi és
Köz le ke dé si
Mi nisz té ri um
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A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

122/2007. (X. 19.) FVM
rendelete

a 2004. évi nemzeti hatáskörben nyújtott agrár-
és vidékfejlesztési támogatások igénybevételének

feltételeirõl  szóló
25/2004. (III. 3.) FVM rendelet hatályon kívül

helyezésérõl és az ezzel összefüggõ átmeneti
rendelkezések megállapításáról

A me zõ gaz da sá gi, ag rár-vi dék fej lesz té si, va la mint ha -
lá sza ti tá mo ga tá sok hoz és egyéb in téz ke dé sek hez kap cso -
ló dó el já rás egyes kér dé se i rõl  szóló 2007. évi XVII. tör -
vény 81.  § (4) be kez dé sé ben fog lalt fel ha tal ma zás alap ján
– a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter fel adat-
és ha tás kö ré rõl  szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let
1.  §-ának a) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el -
jár va – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

(1) A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és
vi dék fej lesz té si tá mo ga tá sok igény be vé te lé nek fel té te le i -
rõl  szóló 25/2004. (III. 3.) FVM ren de let (a továb biak -
ban: R.) és az azt mó do sí tó 45/2004. (IV. 13.) FVM ren de -
let, 73/2004. (IV. 29.) FVM ren de let, 157/2004. (X. 28.)
FVM ren de let, 29/2005. (IV. 1.) FVM ren de let, 67/2005.
(VII. 26.) FVM ren de let, 75/2005. (VIII. 22.) FVM ren de -
let, 95/2005. (X. 25.) FVM ren de let, 13/2006. (II. 7.) FVM 
ren de let, 23/2006. (III. 23.) FVM ren de let, 14/2007.
(III. 1.) FVM ren de let ha tá lyát vesz ti az zal, hogy az R.-ben 
sze rep lõ elõ írásokat – a (2)–(4) be kez dés ben fog lalt el té ré -
sek kel – a 2007. má jus 1-jét meg elõ zõ en in dult és fo lya -
mat ban lévõ tá mo ga tá si ügyek ben, va la mint azon ese tek -
ben is al kal maz ni kell, ame lyek ben az R.-ben fog lal tak
alap ján járó tá mo ga tás 2007. má jus 1-jét köve tõen igé -
nyel he tõ.
 (2) Az R. 147.  §-ának (1) be kez dé se sze rin ti tá mo ga tás
2007. ok tó ber 20-át köve tõen igé nyel he tõ.
 (3)  A 2004. má jus 31-éig te le pí tett er dõk re meg kö tött
er dõ te le pí té si tá mo ga tá si szer zõ dé sek vo nat ko zá sá ban
2010. de cem ber 31-éig igé nyel he tõ tá mo ga tás, amely nek
igény lé se és mér té ké nek meg ál la pí tá sa so rán az R. 105.  §
(1) be kez dés b) pont já nak ba) és bb) al pont já hoz tar to zó
táb lá za to kat, a (2) be kez dé sé nek a) pont já ban, to váb bá a
106.  §-ában fog lal ta kat kell figye lembe ven ni, va la mint az
e ren de let 2.  §-ában meg ha tá ro zot tak sze rint kell el jár ni.
 (4) Az R. 289–291.  §-ában fog lal ta kat 2008. már ci us
31-éig kell al kal maz ni.

2.  §

(1) Tá mo ga tás ra jo go sult az er dõ gaz dál ko dó a 2004.
má jus 31-éig te le pí tett er dõk ese té ben az ag rár- és vi dék -
fej lesz té si tá mo ga tá sok ról  szóló ha tá lyos FVM ren de le tek
alap ján meg kö tött tá mo ga tá si szer zõ dés ben fog lalt kö te le -
zett sé gek, va la mint a jó vá ha gyott éves er dõ gaz dál ko dá si
terv ben el fo ga dot tak tel je sí té se ese tén az 1.  § (3) be kez dé -
sé ben meg ha tá ro zott mér ték ben és idõ pon tig.
 (2) A tá mo ga tá si igényt (költ ség ve tést), va la mint a ki -
fizetési ké rel met a Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si
Mi nisz té ri um hon lap ján köz zé té tel re ke rü lõ for ma nyom -
tat vá nyon az er dõ te rü let fek vé se sze rint ille té kes Me zõ -
gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal te rü le ti szer vé hez, mint
er dé sze ti ha tó ság hoz kell pos tai úton be nyúj ta ni.
 (3) A 2007. év ben a tá mo ga tá si igény egy ben a ki fi ze té -
si ké re lem is, ame lyet 2007. no vem ber 9-éig kell a (2) be -
kez dés ben meg ha tá ro zot tak sze rint be nyúj ta ni. A 2008.
év tõl a tá mo ga tá si igényt min den év feb ru ár 28-áig, a ki fi -
ze té si ké rel met min den év no vem ber 15-éig kell a (2) be -
kez dés ben meg ha tá ro zot tak sze rint be nyúj ta ni.
 (4) A tá mo ga tá sok for rá sa a Föld mû ve lés ügyi és Vi dék -
fej lesz té si Mi nisz té ri um Er dé sze ti köz cé lú fel ada tok elõ -
irány zat-fel hasz ná lá si ke ret szám la, amely nek szá ma:
10032000-01220191-52000001.

3.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba és 
2010. de cem ber 31-én ha tá lyát vesz ti.

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

123/2007. (X. 19.) FVM
rendelete

a nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerrõl  szóló
2006. évi LXXXVIII. tör vény végrehajtásának

szabályairól  szóló 88/2006. (XII. 28.) FVM 
rendelet módosításáról

A nem ze ti ag rár kár-eny hí té si rend szer rõl  szóló 2006.
évi LXXXVIII. tör vény (a továb biak ban: Krt.) 12.  §
(2) be kez dés a) és b) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap -
ján – a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter fel -
adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. ren -
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de let 1.  §-ának a) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm -
ben el jár va – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A nem ze ti ag rár kár-eny hí té si rend szer rõl  szóló 2006. évi
LXXXVIII. tör vény vég re haj tá sá nak sza bá lya i ról  szóló
88/2006. (XII. 28.) FVM ren de let (a továb biak ban: R.) 3.  §
(1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A tárgy évi ho zam ér té ket a tárgy év ben tény le ge sen
hasz no sí tott ter mõ föld rõl be ta ka rí tott ter mék mennyi ség
ala pul vé te lé vel a mi nisz ter ál tal a Föld mû ve lés ügyi és Vi -
dék fej lesz té si Mi nisz té ri um hon lap ján és a Föld mû ve lés -
ügyi és Vi dék fej lesz té si Ér te sí tõ ben köz le mény ben – a
kár eny hí té si igény be nyúj tá sá nak ha tár ide jé re fi gye lem -
mel – köz zé tett re fe ren cia ára kon kell figye lembe ven ni.
Azon ter mé kek nél, ame lyek re re fe ren cia ár köz zé té te lé re
nem ke rült sor, a ter me lõ a tárgy évet meg elõ zõ évi ér té ke -
sí tés szám lá val iga zolt ada ta it hasz nál hat ja fel, vagy az
adott ter mék re vo nat ko zó szá mí tá so kat a hozamérték-
 csökkenés meg ál la pí tá sá nál mel lõz he ti. Utób bi eset ben
azon ban az adott ter mék re kár eny hí té si jut ta tá si igényt
sem ér vé nye sít het.”

2.  §

Az R. 3.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(4) A ter me lõ nek a re fe ren cia ho zam ér ték meg ál la pí tá -
sá hoz szük sé ges éven kén ti ter me lé si bá zis ada to kat tar tal -
ma zó – a szak igaz ga tá si hi va tal ál tal hi te le sí tett – 2. szá mú
mel lék let sze rin ti nyil ván tar tá sa it nyolc évig meg kell
õriz nie.”

3.  §

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

„(1) A szer zõ dõ a kár eny hí té si jut ta tás irán ti igé nyét
e ren de let 2., 3. és 4. szá mú mel lék le tei sze rin ti nyom tat -
vány fel hasz ná lá sá val szá mít ja ki és azt há rom pél dány ban 
sze mé lye sen vagy pos tai úton leg ké sõbb a tárgy év ok tó ber 
20-áig a szak igaz ga tá si hi va tal hoz nyújt hat ja be.”

4.  §

Az R. 9/A.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„9/A.  § (1) A nem ze ti ag rár kár-eny hí té si rend szer rõl

 szóló 2006. évi LXXXVIII. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló
2007. évi XL. tör vény 11.  §-ának (2) be kez dé se ren del ke -
zé se i nek meg fe le lõ szer zõ dõ ál tal az MVH-hoz be nyúj tott
kár eny hí té si igény re elõ leg fi zet he tõ.

(2) Az elõ leg ki fi ze té sé nek for rá sa a Krt. 7.  §-ának
(1) be kez dé se sze rin ti ter me lõi be fi ze té sek össze ge, va la -
mint a Krt. 8.  §-ának (1) be kez dé se sze rin ti tá mo ga tá si
összeg.

(3) Az MVH az (1) be kez dés sze rint be nyúj tott kár eny -
hí té si igé nye ket fel dol goz za, ki szá mít ja a szer zõ dõn ként
ki fi ze ten dõ elõ leg össze gét, amely nek össze sí té sét köve -
tõen, az elõ leg fi ze tés re vo nat ko zó kár eny hí té si igé nyek
össze sí té sét kö ve tõ nyolc na pon be lül, de leg ké sõbb a
tárgy év de cem ber 10-éig elõ leg ki fi ze té si ter vet nyújt be a
mi nisz ter ré szé re.

(4) A mi nisz ter dönt a ki fi zet he tõ elõ leg össze gé rõl és
egy ide jû leg in téz ke dik ezen összeg nek az MVH
10032000-00281629-00000017 Kár eny hí té si le bo nyo lí tá -
si szám lá ra tör té nõ át uta lá sá ról.

(5) Az MVH a (4) be kez dés sze rin ti összeg át uta lá sát
köve tõen leg ké sõbb a tárgy év de cem ber 31-éig le vél ben
ér te sí ti a szer zõ dõt az elõ leg nagy sá gá ról és tel je sí ti a ki fi -
ze té se ket.

(6) Amennyi ben az elõ leg ként ki fi ze tett összeg na -
gyobb mint a 10.  § (2) be kez dé se sze rint meg ál la pí tott kár -
eny hí té si jut ta tás mér té ke, úgy a szer zõ dõ a kü lön bö ze tet
az MVH ál tal meg kül dött fi ze té si fel szó lí tás kéz hez vé te lé -
tõl szá mí tott har minc na pon be lül kö te les a 9.  § (3) be kez -
dé sé nek d) pont ja sze rin ti szám lá ra vissza utal ni.”

5.  §

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

„(3) A kár eny hí té si szer zõ dés ren del ke zé se i nek a szer -
zõ dõ ál tal tör té nõ meg sér té se, va lót lan ada tok szol gál ta tá -
sa a kár eny hí tõ jut ta tás ra való jo go sult ság vissza vo ná sát
ered mé nye zi. A jo go su lat la nul igény be vett kár eny hí tõ
jut ta tás té nyét a szak igaz ga tá si hi va tal ál tal ké szí tett jegy -
zõ könyv alap ján az MVH ál la pít ja meg és írás ban fel szó -
lít ja a szer zõ dõt a jo go su lat la nul igény be vett kár eny hí tõ
jut ta tás vissza fi ze té sé re. A szer zõ dõ nek a jo go su lat la nul
igény be vett kár eny hí tõ jut ta tást a 9.  § (3) be kez dés
d) pont ja sze rin ti szám lá ra kell vissza fi zet nie.”

6.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály -
ba az zal, hogy a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon ha tá lyát
vesz ti.
 (2) A 2007. év ben be nyúj tott kár eny hí tõ jut ta tás irán ti
igényt – e ren de let alap ján – egy ben a Krt. 9.  §-ának (4) be -
kez dé se sze rin ti elõ leg fi ze té si igény nek kell te kin te ni.
 (3) A 2007. év ben ta va szi fagy kárt szen ve dett me zõ gaz -
da sá gi ter me lõk kár eny hí té sé hez biz to sí tan dó több let tá -
mo ga tás fel té te le i rõl  szóló 113/2007. (X. 10.) FVM ren de -

2007/141. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 10057



let mel lék le té nek 3.3. pont ja he lyé be az aláb bi ren del ke zés 
lép:

„3.3. A 2007. évi fagy ká rok kal össze füg gés ben
a) ked vez mé nyes hi telt vet tem igény be,
b) ked vez mé nyes hi telt nem vet tem igény be.
(A kí vánt rész alá hú zan dó.)”

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter

 III. rész HATÁROZATOK

Az Al kot mány bí ró ság
ha tá ro za tai

Az Alkotmánybíróság
75/2007. (X. 19.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
ság nak or szá gos nép sza va zás ki tû zé sé re irá nyu ló kez de -
mé nye zés alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá nak, il let ve az
azon sze rep lõ kér dés hi te le sí té sé vel kap cso lat ban ho zott
ha tá ro za ta el len benyújtott kifogás tárgyában meghozta a
következõ

határozatot:

Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 
240/2007. (VII. 31.) OVB ha tá ro za tát helybenhagyja.

Az Al kot mány bí ró ság ezt a ha tá ro za tát a Ma gyar Köz -
löny ben köz zé te szi.

INDOKOLÁS

I.

1. Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság (a továb biak ban:
OVB) a 240/2007. (VII. 31.) OVB ha tá ro za tá val meg ta -
gad ta egy or szá gos nép sza va zá si kez de mé nye zés alá írás -
gyûj tõ íve hi te le sí té sét. Az alá írás gyûj tõ íven a következõ
kérdés szerepelt:

„Egyet ért-e Ön az zal, hogy az Or szág gyû lés tör vényt
al kos son an nak ér de ké ben, hogy egy em ber nek egy ide jû -
leg több há zas tár sa legyen?”.

Az OVB ha tá ro za tá nak in do ko lá sa sze rint az Al kot -
mány 15.  §-a ér tel mé ben a Ma gyar Köz tár sa ság védi a há -
zas ság és a csa lád in téz mé nyét. Az „Al kot mány e ren del -
ke zé sét az Al kot mány bí ró ság a 14/1995. (III. 13.) AB ha -
tá ro za tá ban egy fér fi és egy nõ jo ga ként ha tá roz ta meg.
Mind ezek alap ján a kez de mé nye zés ben meg tar tott ered -
mé nyes nép sza va zás a »há zas ság« ala nyai szá má nak nö -
ve lé sé vel meg vál toz tat ná az Al kot mány idé zett ren del ke -
zé se mögötti tartalmat és így burkolt alkotmánymódosítást 
eredményezne”.

A 240/2007. (VII. 31.) OVB ha tá ro zat a Ma gyar Köz -
löny 2007. évi 104. szá má ban, 2007. au gusz tus 3-án je lent
meg. A vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi C. tör vény
(a továb biak ban: Ve.) 130.  § (1) be kez dé se sze rint az
OVB-nek az alá írás gyûj tõ ív, il le tõ leg a konk rét kér dés hi -
te le sí té sé vel kap cso la tos dön té se el le ni ki fo gást a ha tá ro -
zat köz zé té te lét kö ve tõ ti zen öt na pon be lül le het be nyúj ta -
ni. A ha tá ro zat el len a kez de mé nye zõ nyúj tott be ki fo gást,
amely 2007. au gusz tus 7-én, ha tár idõn be lül ér ke zett az
Al kot mány bí ró ság hoz. Az Al kot mány bí ró ság a Ve. 130.  §
(3) bekezdésére tekintettel a kifogást soron kívül bírálta el.

2. A ki fo gás sze rint „té ves és a tény le ges je len té sé hez
ké pest el té rõ ér tel me zést je lent az Al kot mány 15.  §-ában
sze rep lõ – a há zas ság in téz mé nyé nek vé del mét meg fo gal -
ma zó – ren del ke zés nek az OVB (...) in do ko lá sá ban sze -
rep lõ fel fo gá sa, azaz »a há zas ság ala nyai szá má nak nö ve -
lé se« nem je len ti az Al kot mány mó do sí tá sát. Az Al kot -
mány 15.  §-ában sze rep lõ ki té tel a há zas ság nak, mint in -
téz mény nek a vé del mé rõl szól, (...) [n]em je lent he ti azon -
ban a jog in téz mény más – eset leg ala cso nyabb szin tû –
jog sza bá lyok ban meg ha tá ro zott tar tal ma meg vál toz ta tá sá -
nak ti lal mát”. A ki fo gás be nyúj tó ja sze rint „az Al kot -
mány bí ró ság hi vat ko zott ha tá ro za tá ban (...) nem sze re pel
az (...) »egy« há zas társ ra vo nat ko zó kor lá to zás”. A ki fo gás 
elõ ter jesz tõ je sze rint „az Al kot mány 70/A.  § (1) be kez dé se 
alap ján biz to sí ta ni kell az ál lam pol gá ri jo gok gya ko rol ha -
tó sá gá nak a val lá si, il let ve faji ala pon tör té nõ egyen lõ sé -
gét is. A je len le gi tör vényi sza bá lyo zás azon ban nem hogy
nem te szi le he tõ vé egy mu zul mán val lá sú sze mély szá má -
ra (...), hogy az (...) ere de ti ha zá já ban gya ko rolt tár sa dal -
mi-csa lá di élet mó dot a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén is
gya ko rol has sa, ha nem (...) bün te tés sel is sújt ha tó”.

II.

A ki fo gás el bí rá lá sá nál figye lembe vett jog sza bá lyok:

1. Az Al kot mány érin tett ren del ke zé sei:

„15.  § A Ma gyar Köz tár sa ság védi a há zas ság és a csa -
lád in téz mé nyét.

(...)

28/C.  § (1) Or szá gos nép sza va zást dön tés ho za tal vagy
vé le mény nyil vá ní tás cél já ból le het tar ta ni, a nép sza va zás
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el ren de lé sé re kö te le zõ en vagy mérlegelés alapján kerül
sor.

(2) Or szá gos nép sza va zást kell tar ta ni leg alább 200 000
vá lasz tó pol gár kez de mé nye zé sé re.

(3) Ha az or szá gos nép sza va zást el kell ren del ni, az
ered mé nyes nép sza va zás alap ján ho zott dön tés az Or szág -
gyû lés re kötelezõ”.

2. A Ve. érin tett ren del ke zé sei:
„130.  § (1) Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nak az alá -

írás gyûj tõ ív, il le tõ leg a konk rét kér dés hi te le sí té sé vel
kap cso la tos dön té se el le ni ki fo gást a ha tá ro zat köz zé té te -
lét kö ve tõ ti zen öt na pon be lül le het – az Al kot mány bí ró -
ság hoz cí mez ve – az Országos Választási Bizottsághoz
benyújtani.

(...)
(3) Az Al kot mány bí ró ság a ki fo gást so ron kí vül bí rál ja

el. Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
ság, il le tõ leg az Or szág gyû lés ha tá ro za tát hely ben hagy ja,
vagy azt meg sem mi sí ti, és az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
sá got, il le tõ leg az Országgyûlést új eljárásra utasítja.”

3. Az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés -
rõl  szóló 1998. évi III. tör vény érin tett ren del ke zé se:

„10.  § Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ta gad ja az
alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sét, ha

(...)
b) a kér dés ben nem le het or szá gos nép sza va zást tar -

tani,”

4. Az Al kot mány bí ró ság ról  szóló 1989. évi XXXII.
tör vény (a továb biak ban: Abtv.) sze rint:

„27.  § (1) Az Al kot mány bí ró ság ha tá ro za ta el len fel leb -
be zés nek nincs helye.

(2) Az Al kot mány bí ró ság ha tá ro za ta min den ki re néz ve
kötelezõ.”

III.

A ki fo gás meg ala po zat lan.

1. A je len ügy ben az Al kot mány bí ró ság ha tás kö rét az
Abtv. 1.  § h) pont ja alap ján a Ve. 130.  §-a ha tá roz za meg.
Az Al kot mány bí ró ság el já rá sa jog or vos la ti el já rás, ezért
az Al kot mány bí ró ság a ki fo gás ban fog lal tak alap ján azt
vizs gál ja, hogy az OVB az alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sé nek
meg ta ga dá sa so rán az Al kot mány nak és az irány adó tör -
vényeknek meg fele lõen járt-e el [63/2002. (XII. 3.)
AB ha tá ro zat, ABH 2002, 342, 344.]. Az Al kot mány bí ró -
ság e ha tás kö ré ben el jár va is al kot má nyos jog ál lá sá val és
ren del te té sé vel össz hang ban látja el feladatát [25/1999.
(VII. 7.) AB határozat, ABH 1999, 251, 256.].

2. Az OVB az alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá nak hi te -
le sí té sét azon in do ko lás sal ta gad ta meg, hogy a kér dés ben

tar tott ered mé nyes nép sza va zás meg vál toz tat ná az Al kot -
mány 15.  §-a mö göt ti tar tal mat, és így bur kolt al kot mány -
mó do sí tást ered mé nyez ne.

Az Al kot mány bí ró ság kö vet ke ze te sen ér vé nye sí tett ál -
lás pont ja, hogy a „nép szu ve re ni tás ból fa ka dó jo gok nak
mind az Or szág gyû lés, mind nép sza va zás út ján tör té nõ
gya kor lá sa csak az Al kot mány ren del ke zé se i nek meg fele -
lõen tör tén het. A nép sza va zás ra bo csá tott kér dés nem fog -
lal hat ma gá ban bur kolt al kot mány mó do sí tást” [2/1993.
(I. 22.) AB ha tá ro zat, ABH 1993, 33.]. Az Al kot mány bí ró -
ság több ha tá ro za tá ban meg ál la pí tot ta, hogy az Al kot mány 
meg al ko tá sa és meg vál toz ta tá sa ki zá ró lag az Or szág gyû -
lés jog kö ré be tar to zik, ezért vá lasz tó pol gá ri kez de mé nye -
zés re nem ír ha tó ki olyan nép sza va zás, amely az Or szág -
gyû lés re kö te le zõ vol ta  miatt el von ná az Or szág gyû lés al -
kot má nyo zó ha tás kö rét [25/1999. (VII. 7.) AB ha tá ro zat,
ABH 1999, 251, 262.; 28/1999. (VII. 7.) AB ha tá ro zat,
ABH 1999, 290, 292.; 50/2001. (XI. 29.) AB ha tá ro zat,
ABH 2001, 359, 364.; 48/2003. (X. 27.) AB ha tá ro zat,
ABH 2003, 552, 554.; 33/2007. (VI. 6.) AB ha tá ro zat,
ABK 2007. jú ni us, 482, 486.]. Az Al kot mány bí ró ság „ed -
di gi gya kor la tá ban ak kor ítél te az al kot mány mó do sí tás ti -
lal má ba üt kö zõ nek a nép sza va zás ra bo csá tan dó kér dést,
ha a kér dés tar tal má ból va la mely új sza bály nak az Al kot -
mány ba való be épí té sé re ke let ke zett vol na kötelezettsége
az Országgyûlésnek (...), vagy a kérdés az Alkotmány
valamely tételes rendelkezésével ellentétes szabály
megalkotására irányult” [43/2007. (VI. 27.) AB határozat,
ABK 2007. június, 565, 568.).

3. Az Al kot mány bí ró ság ko ráb ban már ér tel mez te az
Al kot mány 15.  §-ában sze rep lõ há zas ság fo gal mát
[14/1995. (III. 13.) AB ha tá ro zat, ABH 1995, 82.]. Eb ben
a ha tá ro za tá ban az Al kot mány bí ró ság rá mu ta tott, hogy
„ál ta lá no san el is mert jogi fo gal ma sze rint a há zas ság fér fi
és nõ élet kö zös sé ge” [14/1995. (III. 13.) AB ha tá ro zat,
ABH 1995, 82, 84.]. Az Al kot mány bí ró ság sze rint e meg -
fo gal ma zás ból kö vet ke zik, hogy a ha tá lyos ma gyar Al kot -
mány egy fér fi és egy nõ életközösségét tartja olyan
értéknek, amely alkotmányos védelmet élvez.

Az Al kot mány bí ró ság eb ben az ügy ben – az OVB ál lás -
pont já val azo no san – úgy ítél te meg, hogy bur kolt al kot -
mány mó do sí tást ered mé nyez ne az a nép sza va zás, amely
az Al kot mány 15.  §-ának tar tal má val el len té tes sza bály
meg al ko tá sá ra kö te lez né az Or szág gyû lést [lásd 43/2007.
(VI. 27.) AB ha tá ro zat, ABK 2007. jú ni us, 565, 568.].
Mind ezek alap ján az Al kot mány bí ró ság az OVB hi te le sí -
tést megtagadó 240/2007. (VII. 31.) OVB határozatát
helybenhagyta.

4. A ki fo gás be nyúj tó já nak a töb bes há zas ság kö té sé -
nek bûn cse lek ménnyé nyil vá ní tá sá val (és bün te tés sel való
fe nye ge té sé vel) kap cso la tos fel ve té sé re az Al kot mány bí -
ró ság meg jegy zi, hogy a Bün te tõ Tör vény könyv rõl  szóló
1978. évi IV. tör vénynek (a továb biak ban: Btk.) a ket tõs
há zas sá got bün tet ni ren de lõ ren del ke zé sét (192.  §) fõ sza -
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bály sze rint a ma gyar ál lam pol gár ál tal bel- és kül föl dön
el kö ve tett ilyen cse lek mény ese tén kell al kal maz ni [3.  §
(1) be kez dés]. Nem ma gyar ál lam pol gá rok ese té ben ki zá -
ró lag a Ma gyar or szá gon tör tént töb bes há zas ság kö tést ren -
de li bün tet ni a Btk., a kül föl dön tör tént há zas ság kö tés
– amennyi ben az a há zas ság kö tés he lye sze rint nem bûn -
cse lek mény – nem bün te ten dõ [4.  § (1) be kez dés a) pont -
ja]. Nincs te hát bün te tõ jo gi aka dá lya an nak, hogy egy mu -
zul mán val lá sú sze mély „ere de ti ha zá já ban gya ko rolt tár -
sa dal mi-csa lá di élet mó dot a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén 
is gya ko rol has sa”.

Az Al kot mány bí ró ság a ha tá ro zat köz zé té te lét az OVB
ha tá ro zat nak a Ma gyar Köz löny ben való meg je le né sé re
te kin tet tel rendelte el.

Dr. Bi ha ri Mi hály s. k.,
az Al kot mány bí ró ság el nö ke

Dr. Ba logh Ele mér s. k., Dr. Bra gyo va And rás s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Hol ló And rás s. k., Dr. Kiss Lász ló s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Ko vács Pé ter s. k., Dr. Ku ko rel li Ist ván s. k.,
elõ adó al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Len ko vics Bar na bás s. k., Dr. Bi ha ri Mi hály s. k.,
al kot mány bí ró az Al kot mány bí ró ság el nö ke,

az alá írás ban akadályozott
dr. Lé vay Mik lós 

al kot mány bí ró helyett

Dr. Pa czo lay Pé ter s. k., Dr. Tró csá nyi Lász ló s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 967/M/2007.

Az Alkotmánybíróság
76/2007. (X. 19.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz, va la mint
jog sza bály alkot mány elle nességének utó la gos vizs gá la tá -
ra irá nyu ló in dít vány tár gyá ban meghozta a következõ

határozatot:

1. Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pít ja, hogy a Pécs
 Megyei Jogú Vá ros Köz gyû lé sé nek a he lyi nép sza va zás ról 

és a népi kez de mé nye zés rõl  szóló 55/2001. (10. 10.) szá -
mú ren de le te 16.  § (5) be kez dés a) pont ja alkot mány elle -
nes, ezért azt megsemmisíti.

2. Az Al kot mány bí ró ság a he lyi ön kor mány za tok ról
 szóló 1990. évi LXV. tör vény 45.  § (2) be kez dé sé nek az
Al kot mány 2.  § (1) és (2) be kez dé sé re ala pí tott alkot mány -
elle nessége meg ál la pí tá sá ra és meg sem mi sí té sé re irá nyu ló 
alkotmányjogi panaszt elutasítja.

3. Az Al kot mány bí ró ság a he lyi ön kor mány za tok ról
 szóló 1990. évi LXV. tör vény 45.  § (2) be kez dé sé nek az
Al kot mány 70/A.  § (1) be kez dé sé re ala pí tott alkot mány -
elle nessége meg ál la pí tá sá ra és meg sem mi sí té sé re irá nyu ló 
al kot mány jo gi pa nasz tárgyában az eljárást megszünteti.

4. Az Al kot mány bí ró ság a Pécs Me gyei Jogú Vá ros
Köz gyû lé sé nek a he lyi nép sza va zás ról és a népi kez de mé -
nye zés rõl  szóló 55/2001. (10. 10.) szá mú ren de le te 16.  §
(5) be kez dé se alkot mány elle nességének meg ál la pí tá sá ra
és meg sem mi sí té sé re irá nyu ló al kot mány jo gi pa naszt
vissza uta sít ja.

Az Al kot mány bí ró ság ezt a ha tá ro za tát a Ma gyar Köz -
löny ben köz zé te szi.

INDOKOLÁS

I.

Az in dít vá nyo zó al kot mány jo gi pa na szá ban kez de mé -
nyez te a he lyi ön kor mány za tok ról  szóló 1990. évi LXV.
tör vény (a továb biak ban: Ötv.) 45.  § (2) be kez dé sé nek és
egy ben a Pécs Me gyei Jogú Vá ros Köz gyû lé sé nek a he lyi
nép sza va zás ról és a népi kez de mé nye zés rõl  szóló
55/2001. (10. 10.) szá mú ren de le te (a továb biak ban: Ör.)
16.  § (5) be kez dé sé nek a Pé csett, 2007. már ci us 4. nap ján
meg tar tott he lyi nép sza va zás ra ki ter je dõ ha tállyal tör té nõ
meg sem mi sí té sét.

Az in dít vá nyo zó a Pé csi He lyi Vá lasz tá si Bi zott ság nak
a Pé csett 2007. már ci us 4. nap ján tar tott he lyi nép sza va zás
ered mé nyét meg ál la pí tó ha tá ro za ta el len fel leb be zést
nyúj tott be a „jó hi sze mû és ren del te tés sze rû jog gya kor lás” 
alap el vé nek sé rel mé re hi vat koz va, le he tet len nek tart va
azt, hogy amíg az or szá gos nép sza va zás ese tén 50% alat ti
meg je le nés sel le het dön tést hoz ni, ad dig a he lyi nép sza va -
zás nál a dön tést en nél szi go rúbb fel té te lek hez kö tik.
A  Baranya Me gyei Te rü le ti Vá lasz tá si Bi zott ság 13/2007.
(III. 10.) szá mú ha tá ro za tá val el uta sí tot ta a fel leb be zést,
hely benhagy ta a vá lasz tá si ered mény meg ál la pí tá sát. Az
in dít vá nyo zó fe lül vizs gá la ti ké rel met ter jesz tett elõ, mely -
nek nyo mán a Ba ra nya Me gyei Bí ró ság I.Kpk.50.
224/2007/4. szá mú vég zé sé vel hely benhagy ta a Ba ra nya
Me gyei Te rü le ti Vá lasz tá si Bi zott ság ha tá ro za tát. Ezt
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köve tõen a jog sza bály ban elõ írt ha tár idõn be lül nyúj tot ták
be az al kot mány jo gi pa naszt az Al kot mány bí ró ság hoz.

Az al kot mány jo gi pa nasz az Al kot mány 2.  § (1) és
(2) be kez dé sé nek, a 70/A.  § (1) be kez dé sé nek a sé rel mét
ál lí tot ta. Idéz te az Al kot mány 70/A.  § (1) be kez dé sét,
amely rög zí ti a jog egyen lõ ség kö ve tel mé nyét. A jog -
egyen lõ ség kö ve tel mé nye az in dít vá nyo zó vé le mé nye sze -
rint: „Azt je len ti, hogy az ál lam, mint köz ha ta lom – mint
jog al ko tó és jog al kal ma zó – a jo gok és kö te le zett sé gek
meg ál la pí tá sa so rán kö te les az azo nos hely zet ben levõ jog -
ala nyo kat in do ko lat lan meg kü lön böz te tés nél kül, egyen -
lõk ként ke zel ni.”

Az al kot mány jo gi pa nasz diszk ri mi na tív nak te kin tet te
azt a sza bá lyo zást, hogy „az or szá gos nép sza va zás nál elég
25%-os azo nos sza va zat, míg egy he lyi ügy el dön té sé nél
50%-os azo nos sza va za tot kí ván meg a jog al ko tó. Ez a je -
len le gi eset ben azért is még fur csább, mert a NA TO-hoz
tör té nõ csat la ko zá sunk ese tén 50% alat ti meg je le nés sel,
17, 97% el len sza va zat tal le he tett dön tést hoz ni, ugyan -
akkor a csat la ko zás ból fa ka dó kö te le zett ség teljesítésének
ellenzéséhez már szigorúbb elõ írás áll fenn.”

Az in dít vá nyo zó azt ál lí tot ta: „Nem fe lel meg jog biz -
ton ság kö ve tel mé nyé nek, hogy a ha son ló élet vi szo nyo kat
(he lyi nép sza va zás-or szá gos nép sza va zás, ill. he lyi nép -
sza va zás-ön kor mány za ti kép vi se lõk/pol gár mes te rek meg -
vá lasz tá sa) lé nye ges elemben (érvényesség) eltérõen
szabályozzák.”

Az in dít vá nyo zó azt is ál lí tot ta, hogy az Ör. 16.  § (5) be -
kez dé se el len té tes az Ötv. 45.  § (2) be kez dé sé vel, fo ga -
lom-hasz ná la tá val.

II.

1. Az Al kot mány in dít vánnyal érin tett ren del ke zé sei:
„2.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság füg get len, demokra -

tikus jog ál lam.
(2) A Ma gyar Köz tár sa ság ban min den ha ta lom a népé,

amely a nép szu ve re ni tást vá lasz tott kép vi se lõi út ján, va la -
mint köz vet le nül gyakorolja.”

„28/C.  § (1) Or szá gos nép sza va zást dön tés ho za tal vagy
vé le mény nyil vá ní tás cél já ból le het tar ta ni, a nép sza va zás
el ren de lé sé re kö te le zõ en vagy mérlegelés alapján kerül
sor.

(...)
(6) Az ügy dön tõ or szá gos nép sza va zás ered mé nyes, ha

az ér vé nye sen sza va zó vá lasz tó pol gá rok több mint fele, de 
leg alább az összes vá lasz tó pol gár több mint egy ne gye de a
meg fo gal ma zott kér dés re azonos választ adott.”

„70/A.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság biz to sít ja a te rü le -
tén tar tóz ko dó min den sze mély szá má ra az em be ri, il let ve
az ál lam pol gá ri jo go kat, bár mely meg kü lön böz te tés, ne -
ve ze te sen faj, szín, nem, nyelv, val lás, po li ti kai vagy más
vé le mény, nem ze ti vagy tár sa dal mi szár ma zás, va gyo ni,
szü le té si vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel
nélkül.”

2. Az Ötv. in dít vánnyal érin tett ren del ke zé sei:
„45.  § (1) A he lyi nép sza va zás ban és népi kez de mé nye -

zés ben az ve het részt, aki a he lyi ön kor mány za ti vá lasz tá -
son választójogosult.

(2) A he lyi nép sza va zás
a) ér vé nyes, ha a vá lasz tó pol gá rok több mint a fele sza -

va zott, és
b) ered mé nyes, ha a sza va zók nak több mint a fele a

meg fo gal ma zott kér dés re azo nos vá laszt adott.
(3) A kép vi se lõ-tes tü let he lyi nép sza va zást ren del het el:
a) a kép vi se lõ-tes tü let ha tás kö ré be tar to zó ügyben,
b) az ön kor mány za ti ren de let meg erõ sí té sé re.”

3. A he lyi ön kor mány za ti kép vi se lõk és pol gár mes te -
rek vá lasz tá sá ról  szóló 1990. évi LXIV. tör vény (a továb -
biak ban: Vt.) in dít vánnyal érin tett rendelkezései:

„44.  § (1) Az egyé ni vá lasz tó ke rü le tek ben az a je lölt
lesz kép vi se lõ, aki a leg több ér vé nyes sza va za tot kapta.”

„46.  § (4) Pol gár mes ter, fõ pol gár mes ter az a je lölt lesz,
aki a leg több ér vé nyes sza va za tot kapta.”

4. Az Ör. in dít vánnyal tá ma dott ren del ke zé se:
„16.  § (5) A nép sza va zás ak kor ered mé nyes, ha
a) a vá lasz tó pol gá rok több mint a fele ér vé nye sen sza -

va zott,
b) az ér vé nye sen sza va zók nak több mint a fele a meg -

fo gal ma zott kér dés re (kér dé sek re) azo nos vá laszt (vá la -
szo kat) adott.”

III.

Az al kot mány jo gi pa nasz nem meg ala po zott.

1. Az Al kot mány bí ró ság el já rá sa so rán meg ál la pí tot ta,
hogy a 482/B/1998. AB ha tá ro za tá ban (ABH 2004,
1248–1250.) már vizs gál ta az Al kot mány 70/A.  § (1) be -
kez dé sé vel össze füg gés ben az Ötv. 45.  § (2) be kez dé sé nek 
al kot má nyos sá gát an nak diszk ri mi na tív vol tát ál lí tó in dít -
vány alap ján. Az Al kot mány bí ró ság el uta sí tot ta az in dít -
ványt, meg ál la pít va, hogy nincs al kot má nyos sá gi szem -
pont ból ér té kel he tõ össze füg gés az Al kot mány 70/A.  §
(1) be kez dé se és az Ötv. 45.  § (2) be kez dé se kö zött. Ha tá -
ro za tá ban meg je gyez te: „az al kot má nyo zó és a tör -
vényhozó mér le ge lé si jog kö ré be tar to zik, hogy az al kot -
má nyos alap jo gok ér vé nye sü lé sé nek biz to sí tá sa mel lett
mi lyen ér vé nyes sé gi és ered mé nyes sé gi sza bá lyo kat fo -
gal maz meg az egyes nép sza va zá si for mák te kin te té ben.
Az or szá gos és a he lyi nép sza va zás el té rõ sa já tos sá gai in -
do kolt tá te he tik, hogy az ér vé nyes ség és ered mé nyes ség
sza bá lyai egy más tól akár lé nye ge sen is el té rõ ek le gye nek:
s ez ab ban is ki fe je zõd het, hogy az or szá gos nép sza va zás ra 
az Al kot mány, a he lyi nép sza va zás ra néz ve pe dig tör vény
(itt az Ötv.) tar tal maz elõ írásokat. A he lyi nép sza va zás ér -
vé nyes sé gé re és ered mé nyes sé gé re vo nat ko zó „szi go -
rúbb” sza bá lyo zás egyéb ként vissza ve zet he tõ arra is, hogy 

2007/141. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 10061



a he lyi nép sza va zás ban való rész vé tel a he lyi ügyek sa ját
jo gon való, közvetlen eldöntését jelenti, ez pedig az ügy
közelsége, a választópolgárok közvetlen érintettsége, az
ügy település, megye életét alapjaiban meghatározó
jellege folytán indokolhat az országostól eltérõ feltételek
megállapítását.”

Ezért az Al kot mány bí ró ság el sõ ként azt vizs gál ta, hogy
a je len in dít vány te kint he tõ-e „ítélt do log nak”. Az Al kot -
mány bí ró ság ide ig le nes ügy rend jé rõl és an nak köz zé té te -
lé rõl  szóló, mó do sí tott és egy sé ges szer ke zet be fog lalt
3/2001. Tü. ha tá ro zat (ABH 2003, 2065., a továb biak ban:
Ügy rend) 31.  § c) pont ja alap ján ugyan is az Alkotmány -
bíróság meg szün te ti az el já rást, ha az in dít vány az Al kot -
mány bí ró ság ál tal ér dem ben már el bí rált jog sza bállyal
azo nos jog sza bály (jog sza bá lyi ren del ke zés) fe lül vizs gá -
la tá ra irá nyul, és az in dít vá nyo zó az Al kot mány nak ugyan -
ar ra a §-ára, il le tõ leg al kot má nyos el vé re (ér té ké re) – ezen
belül – azonos alkotmányos összefüggésre hivatkozva kéri 
az alkotmánysértést meg ál la pí ta ni (,,ítélt dolog”).

Az in dít vá nyok össze ve té se an nak meg ál la pí tá sá ra ve -
zet, hogy a je len in dít vány a ko ráb bi in dít vánnyal azo nos
ab ban, hogy az Al kot mány 70/A.  § (1) be kez dé se alap ján
kez de mé nyez te az Ötv. 45.  § (2) be kez dé se alkot mány elle -
nességének a meg ál la pí tá sát és meg sem mi sí té sét. Eb ben a
ré szé ben az in dít vány már „ítélt do log”, a 482/B/1998.
AB ha tá ro zat ugyan is ér dem ben el bí rál ta, ezért az Al kot -
mány bí ró ság az Ügy rend 31.  § c) pontja alapján az eljárást
ebben a részében megszüntette.

2. A je len in dít vány azon ban nem csak az Al kot mány
70/A.  § (1) be kez dé se alap ján tá mad ta az Ötv. 45.  § (2) be -
kez dé sét, ha nem az Al kot mány 2.  § (1) és (2) be kez dé se i re
is ala poz va kez de mé nyez te az Ötv. 45.  § (2) be kez dé se
alkot mány elle nességének a meg ál la pí tá sát és meg sem mi -
sí té sét. Ezért az in dít ványt eb ben a ré szé ben (össze füg gé -
sé ben) az Alkotmánybíróság érdemben vizsgálta.

Az in dít vány a jog biz ton ság sé rel mét ál lí tot ta. Az
 Alkotmánybíróság a jog biz ton sá got a jog ál la mi ság egyik
fon tos alap ér té ké nek te kin ti: a jog biz ton ság al kot má nyos
tar tal má val már a 9/1992. (I. 30.) AB ha tá ro za tá ban fog lal -
ko zott. Hang sú lyoz ta: „A jog ál lam nél kü löz he tet len ele me 
a jog biz ton ság. A jog biz ton ság az ál lam – s el sõ sor ban a
jog al ko tó – kö te les sé gé vé te szi an nak biz to sí tá sát, hogy a
jog egé sze, egyes rész te rü le tei és az egyes jog sza bá lyok is
vi lá go sak, egy ér tel mû ek, mû kö dé sü ket te kint ve ki szá mít -
ha tó ak és elõ re lát ha tó ak le gye nek a nor ma cím zett jei szá -
má ra. Va gyis a jog biz ton ság nem csu pán az egyes nor mák
egy ér tel mû sé gét kö ve te li meg, de az egyes jog in téz mé -
nyek mû kö dé sé nek ki szá mít ha tó sá gát is.” (ABH 1992,
65–66.) Az Al kot mány bí ró ság ál lás pont ja sze rint az Ötv.
45.  § (2) be kez dé sé nek tar tal ma vi lá gos, egy ér tel mû, mû -
kö dé sét te kint ve ki szá mít ha tó, elõ re lát ha tó, nem üt kö zik a
jog biz ton ság kö ve tel mé nyé be, ezért az Al kot mány bí ró ság
az in dít ványt eb ben a ré szé ben, eb ben az össze füg gé sé ben
el uta sí tot ta.

Az ön kor mány za ti kép vi se lõk és pol gár mes te rek vá -
lasz tá sá nak sza bá lyo zá sa, il le tõ leg az or szá gos és a he lyi
nép sza va zás nem tar to zik azo nos sza bá lyo zá si kör be.
Ezek nek az al kot má nyos in téz mé nyek nek más és más az
al kot má nyos sze re pe, s eb bõl kö vet ke zõ en tí pu son ként
– or szá gos, il le tõ leg he lyi nép sza va zás te kin te té ben – kü -
lön bö zõ le het az ér vé nyes ség és az ered mé nyes ség sza bá -
lyo zá sa is. Az Al kot mány bí ró ság a 482/B/1998. AB ha tá -
ro za tá ban ki fej tet te ket eb ben az össze füg gés ben is irány -
adó nak te kin tet te, s meg ál la pí tot ta, hogy az ön kor mány za -
ti kép vi se lõk és pol gár mes te rek vá lasz tá sa, il le tõ leg a he -
lyi nép sza va zás tár gyá ban az ér vé nyes ség és az ered mé -
nyes ség el té rõ sza bá lyo zá sa nem el len té tes az Al kot mány
2.  § (1) és (2) be kez dé sé vel, nem el len té tes az Al kot mány
70/A.  § (1) be kez dé sé vel. Ezért az Al kot mány bí ró ság az
in dít ványt eb ben a ré szé ben el uta sí tot ta.

3. Az Al kot mány bí ró ság az in dít vánnyal össze füg gés -
ben ki eme li, hogy az Al kot mány 42.  §-a alap ján a he lyi ön -
kor mány zás a vá lasz tó pol gá rok kö zös sé gét érin tõ he lyi
köz ügyek ön ál ló, de mok ra ti kus in té zé se, a he lyi köz ha ta -
lom nak a la kos ság ér de ké ben való gya kor lá sa. A vá lasz tó -
pol gá rok a he lyi ön kor mány zást az ál ta luk vá lasz tott kép -
vi se lõ-tes tü let út ján, il le tõ leg he lyi nép sza va zás sal gya ko -
rol ják.

A he lyi nép sza va zás ra és népi kez de mé nye zés re vo nat -
ko zó alap ve tõ sza bá lyo kat az Ötv. ál la pít ja meg és arra kö -
te le zi a kép vi se lõ-tes tü le te ket, hogy ön kor mány za ti ren de -
let ben sza bá lyoz zák a he lyi nép sza va zás és népi kez de mé -
nye zés to váb bi fel té te le it, az eljárás rend jét [Ötv. 50.  §
(2) be kez dés].

Az Ötv. meg ha tá roz egyes tárgy kö rö ket, ame lyek ben a
kép vi se lõ-tes tü let kö te les ki ír ni he lyi nép sza va zást és
olyan tárgy kö rö ket, ame lyek ben nem ren del he tõ el helyi
népszavazás.

A he lyi nép sza va zás ki írá sá nak fõ sza bá lyát az Ötv.
46.  § (3) be kez dé se a kö vet ke zõ ként tartalmazza:

„A kép vi se lõ-tes tü let he lyi nép sza va zást ren del het el:

a) a kép vi se lõ-tes tü let ha tás kö ré be tar to zó ügyben,

b) az ön kor mány za ti ren de let meg erõ sí té sé re.”

A he lyi nép sza va zás el ren de lé se ak kor tör vényes, ha azt 
a kép vi se lõ-tes tü let – tör vény ben, szer ve ze ti és mû kö dé si
sza bály za tá ban elõ írt sza bá lyok meg tar tá sá val – az
Ötv.-ben meg ha tá ro zott kö te le zõ tárgy ban, il le tõ leg a kép -
vi se lõ-tes tü let a hatáskörébe tartozó ügyben írja ki.

A he lyi nép sza va zás – mint az or szá gos nép sza va zás –
le het ügy dön tõ és le het vé le mény nyil vá ní tó. Ügy dön tõ a
he lyi nép sza va zás ak kor, ha az ügy, a kér dés el dön té se a
kép vi se lõ-tes tü let ha tás kö ré be tar to zik, mi vel a vá lasz tó -
pol gá rok a he lyi ön kor mány zást az ál ta luk vá lasz tott kép -
vi se lõ-tes tü let út ján, il le tõ leg he lyi nép sza va zás sal gya ko -
rol ják (Al kot mány 42.  §). A kép vi se lõ-tes tü let ha tás kö ré -
be tar to zó más kér dés ben a he lyi nép sza va zás vé le mény -
nyil vá ní tó, an nak jogi kö te le zõ ere je nincs arra a szerv re
néz ve, amely nek jog sza bály alap ján a ha tás kö ré be tartozik 
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a döntés. Különösen így van ez akkor, ha az ügy a helyi
érdeken túl regionális vagy országos érdekû.

4. Az al kot mány jo gi pa nasz azt is ál lí tot ta, hogy az Ör.
16.  § (5) be kez dé se el len té tes az Ötv. 45.  § (2) be kez dé sé -
vel, vé le mé nye sze rint „a he lyi jog al ko tó tör -
vényellenesen, pon tat la nul, ér tel met len sza bá lyo zást írt
elõ”.

Az Ötv. 45.  § (2) be kez dé se sze rint a he lyi nép sza va zás
ér vé nyes, ha a vá lasz tó pol gá rok több mint fele sza va zott,
és ered mé nyes, ha a sza va zók több mint a fele a meg fo gal -
ma zott kér dés re azonos választ adott.

Az Al kot mány bí ró ság ról  szóló 1989. évi XXXII. tör -
vény (a továb biak ban: Abtv.) 48.  § (1) be kez dé se sze rint:
az Al kot mány ban biz to sí tott jo ga i nak meg sér té se  miatt al -
kot mány jo gi pa nasszal for dul hat az Al kot mány bí ró ság hoz 
az, aki nek a jog sé rel me az alkot mány elle nes jog sza bály al -
kal ma zá sa foly tán kö vet ke zett be, és egyéb jog or vos la ti
le he tõ sé ge it már ki me rí tet te, il le tõ leg más jogorvoslati
lehetõség nincs számára biztosítva.

A Pé csi He lyi Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pí tot ta, hogy 
a he lyi nép sza va zás ér vény te len volt, mert a név jegy zék be
fel vett 127 126 vá lasz tó pol gár ból mind össze 41 328 vá -
lasz tó pol gár sza va zott, ami nem éri el a név jegy zék be fel -
vett vá lasz tó pol gá rok fe lét. 87 ér vény te len sza va za tot ad -
tak le. Ezt a dön tést hely ben hagy ta a Te rü le ti Vá lasz tá si
Bi zott ság a 13/2007. (III. 10.) TVB ha tá ro za tá val, e ha tá -
ro zat el len fe lül vizs gá la ti ké rel met ter jesz tet tek elõ. A Ba -
ra nya Me gyei Bí ró ság 1.Kpk.50.224/2007/4. szá mú vég -
zé sé vel hely ben hagy ta a Ba ra nya Me gyei Te rü le ti Vá lasz -
tá si Bi zott ság ha tá ro za tát. A vég zés rá mu ta tott: „A fe lül -
vizs gá lat irán ti ké re lem a Ve. 3.  § d) pont já ban írt alap elv
meg je lö lé se el le né re va ló já ban nem tar tal ma zott konk rét
jog sza bály sér tést, nem is ál lí tot ta azt, hogy a nép sza va zá si
ered ményt a Ve. 145.  § (1) be kez dé se alap ján meg ál la pí tó
dön tés nem fe lelt meg az an nak ér vé nyes sé gét sza bá lyo zó
Ötv. 45.  § (2) bekezdésének. Ezért a felülvizsgálat iránti
kérelem jogalapja a hatályos tör vények tényleges
megsértése hiányában nem volt megállapítható.”

Az Al kot mány bí ró ság – az in do ko lás 2. pont já ban fog -
lal tak ra is fi gye lem mel – meg ál la pí tot ta, hogy nem sé rült
az in dít vá nyo zó Al kot mány ban biz to sí tott joga, az Ör.
16.  § (5) be kez dés a) pont ját nem is al kal maz ták, te hát az
al kot mány jo gi pa nasz tör vényi fel té te lei nem áll nak fenn.
Ezért az Al kot mány bí ró ság az Ügy rend 29.  § e) pont ja
alapján az alkotmányjogi panaszt visszautasította.

Az in dít vány azt is ál lí tot ta, hogy az Ör. tá ma dott ren -
del ke zé se el len té tes az Ötv. 45.  § (2) be kez dé sé ben fog lalt
ren del ke zé sek kel. Az Al kot mány bí ró ság az in dít vány nak
ezt a ré szét utó la gos nor ma kont roll el já rás ban ér dem ben
vizs gál ta. Az Ör. 16.  § (5) be kez dés a) pont ja sze rint a he -
lyi nép sza va zás ered mé nyes sé gé nek egyik fel té te le az,

hogy a vá lasz tó pol gá rok nak több mint a fele ér vé nye sen
sza vaz zon. Ab ban az eset ben, ha min den sza va zat ér vé -
nyes, ak kor az Ötv. 45.  § (2) be kez dé se és az Ör. 16.  §
(5) be kez dé se azo nos fel té telt je lent, ha azon ban ér vény te -
len sza va zat is van, ak kor meg ha tá ro zott ese tek ben az Ör.
szi go rúbb fel té telt je lent het az Ötv.-nél. Az Al kot mány
44/A.  § (2) be kez dé se alap ján a he lyi kép vi se lõ-tes tü let a
fel adat kör ében ren de le tet al kot hat, amely nem le het el len -
té tes a ma ga sabb szin tû jog sza bállyal. Ér vény te len sza va -
za tok ese tén, meg ha tá ro zott fel té te lek be kö vet ke zé se kor
az Ör. 16.  § (5) be kez dés a) pont ja el len té tes az Ötv. 45.  §
(2) be kez dés a) pontjával, s az Alkotmány 44/A.  §
(2) bekezdésébe ütközés  miatt alkot mány elle nes, ezért azt
az Alkotmánybíróság megsemmisítette.

Az in dít vá nyo zó az Ör. tá ma dott ren del ke zé sé nek a he -
lyi nép sza va zás nap já ra vissza me nõ ha tá lyú meg sem mi sí -
té sét kez de mé nyez te. Az Abtv. 43.  § (4) be kez dé se sze rint
az Abtv. 42.  § (1) be kez dé sé ben, va la mint a 43.  §
(1)–(2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott idõ pont tól el té rõ en is 
meg ha tá roz hat ja az alkot mány elle nes jog sza bály ha tá lyon 
kí vül he lye zé sét vagy a konk rét eset ben tör té nõ al kal maz -
ha tó sá gát, ha ezt a jog biz ton ság vagy az el já rást kez de mé -
nye zõ kü lö nö sen fon tos ér de ke in do kol ja. Az Al kot mány -
bí ró ság meg ál la pí tot ta, hogy az Ör. meg sem mi sí tett ren -
del ke zé se a he lyi nép sza va zás érvényességét nem
befolyásolta, erre tekintettel a visszamenõ hatályú
megsemmisítést nem találta indokoltnak.

A ha tá ro zat nak a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té te le
az Abtv. 41.  §-án alapul.

Dr. Bi ha ri Mi hály s. k.,
az Al kot mány bí ró ság el nö ke

Dr. Ba logh Ele mér s. k. Dr. Bra gyo va And rás s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Hol ló And rás s. k., Dr. Kiss Lász ló s. k.,
al kot mány bí ró elõ adó al kot mány bí ró

Dr. Ko vács Pé ter s. k., Dr. Ku ko rel li Ist ván s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Len ko vics Bar na bás s. k., Dr. Bi ha ri Mi hály s. k.,
al kot mány bí ró az Al kot mány bí ró ság el nö ke,

az alá írás ban aka dá lyo zott
dr. Lé vay Mik lós

al kot mány bí ró he lyett

Dr. Pa czo lay Pé ter s. k., Dr. Tró csá nyi Lász ló s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 507/D/2007.
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A Köz tár sa sá gi El nök
ha tá ro za tai

A Köztársasági Elnök
204/2007. (X. 19.) KE

határozata

Sólyom László altábornagy 
posztumusz, vezérezredesi elõléptetésérõl

Az Al kot mány 30/A. § (1) be kez dés i) pont já ban biz to -
sí tott jog kö röm ben, a hon vé del mi mi nisz ter elõterjeszté -
sére Só lyom Lász ló al tá bor na gyot 2007. ok tó ber 13-ai
 hatállyal, posz tu musz, vezérezredessé elõléptetem.

Bu da pest, 2007. ok tó ber 10.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Bu da pest, 2007. ok tó ber 11.

Dr. Sze ke res Imre s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter

KEH ügy szám: V-5/4191/2007.

A Köztársasági Elnök
205/2007. (X. 19.) KE

határozata

Illy Gusztáv altábornagy 
posztumusz, vezérezredesi elõléptetésérõl

Az Al kot mány 30/A. § (1) be kez dés i) pont já ban biz to -
sí tott jog kö röm ben, a hon vé del mi mi nisz ter elõterjeszté -
sére Illy Gusz táv al tá bor na gyot 2007. ok tó ber 13-ai
 hatállyal, posz tu musz, vezérezredessé elõléptetem.

Bu da pest, 2007. ok tó ber 10.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Bu da pest, 2007. ok tó ber 11.

Dr. Sze ke res Imre s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter

KEH ügy szám: V-5/4192/2007.

A Köztársasági Elnök
206/2007. (X. 19.) KE

határozata

Beleznay István vezérõrnagy 
posztumusz, altábornagyi elõléptetésérõl

Az Al kot mány 30/A. § (1) be kez dés i) pont já ban biz to -
sí tott jog kö röm ben, a hon vé del mi mi nisz ter elõterjeszté -
sére Be lez nay Ist ván ve zér õr na gyot 2007. ok tó ber 13-ai
ha tállyal, posz tu musz, altábornaggyá elõléptetem.

Bu da pest, 2007. ok tó ber 10.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Bu da pest, 2007. ok tó ber 11.

Dr. Sze ke res Imre s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter

KEH ügy szám: V-5/4193/2007.

A Köztársasági Elnök
207/2007. (X. 19.) KE

határozata

dr. Merényi Gusztáv orvos vezérõrnagy 
posztumusz, altábornagyi elõléptetésérõl

Az Al kot mány 30/A. § (1) be kez dés i) pont já ban biz to -
sí tott jog kö röm ben, a hon vé del mi mi nisz ter elõterjeszté -
sére dr. Me ré nyi Gusz táv or vos ve zér õr na gyot 2007. ok tó -
ber 13-ai ha tállyal, posz tu musz, altábornaggyá elõ -
léptetem.

Bu da pest, 2007. ok tó ber 10.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Bu da pest, 2007. ok tó ber 11.

Dr. Sze ke res Imre s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter

KEH ügy szám: V-5/4194/2007.
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A Köztársasági Elnök
208/2007. (X. 19.) KE

határozata

Porffy György vezérõrnagy 
posztumusz, altábornagyi elõléptetésérõl

Az Al kot mány 30/A. § (1) be kez dés i) pont já ban biz to -
sí tott jog kö röm ben, a hon vé del mi mi nisz ter elõterjeszté -
sére Porf fy György ve zér õr na gyot 2007. ok tó ber 13-ai
 hatállyal, posz tu musz, altábornaggyá elõléptetem.

Bu da pest, 2007. ok tó ber 10.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Bu da pest, 2007. ok tó ber 11.

Dr. Sze ke res Imre s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter

KEH ügy szám: V-5/4195/2007.

A Köztársasági Elnök
209/2007. (X. 19.) KE

határozata

Révay Kálmán vezérõrnagy 
posztumusz, altábornagyi elõléptetésérõl

Az Al kot mány 30/A. § (1) be kez dés i) pont já ban biz to -
sí tott jog kö röm ben, a hon vé del mi mi nisz ter elõterjeszté -

sére Ré vay Kál mán ve zér õr na gyot 2007. ok tó ber 13-ai
 hatállyal, posz tu musz, altábornaggyá elõléptetem.

Bu da pest, 2007. ok tó ber 10.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Bu da pest, 2007. ok tó ber 11.

Dr. Sze ke res Imre s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter

KEH ügy szám: V-5/4196/2007.

A Köztársasági Elnök
210/2007. (X. 19.) KE

határozata

Lõrincz Sándor ezredes 
posztumusz, dandártábornoki kinevezésérõl

Az Al kot mány 30/A. § (1) be kez dés i) pont já ban biz to -
sí tott jog kö röm ben, a hon vé del mi mi nisz ter elõterjeszté -
sére Lõ rincz Sán dor ez re dest 2007. ok tó ber 13-ai
 hatállyal, posz tu musz, dandártábornokká kinevezem.

Bu da pest, 2007. ok tó ber 10.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Bu da pest, 2007. ok tó ber 11.

Dr. Sze ke res Imre s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter

KEH ügy szám: V-5/4197/2007.
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 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

Az Országos Horvát Önkormányzat
Szervezeti és Mûködési Szabályzata

[50/3/2007. (IV. 21.) Köz gyû lé si ha tá ro zat]

Az Or szá gos Hor vát Ön kor mány zat a nem ze ti és et ni kai 
ki sebb sé gek jo ga i ról  szóló 1993. évi LXXVII. tör vény
(a továb biak ban: Nek. tv.) 37. § (1) be kez dés a) pont já ban
ka pott fel ha tal ma zás alap ján szer ve ze té nek és mû kö dé sé -
nek rész le tes sza bá lya it (a továb biak ban: SZMSZ) az aláb -
bi ak sze rint ha tá roz za meg:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

Az ön kor mány zat el ne ve zé se: Or szá gos Hor vát Ön kor -
mány zat

hor vá tul: Hrvats ka Drñav na Sa mo up ra va

Az ön kor mány zat szék he lye: 1089 Bu da pest, Bíró
 Lajos u. 24.

Az ön kor mány zat pe csét je: négy szög le tes, 23 × 29 mm,
ben ne: 

Or szá gos Hor vát Ön kor mány zat 
Hrvats ka Drñavna Sa mo up ra va

Az ön kor mány zat jogi sze mély.
Az ön kor mány za ti fel adat- és ha tás kö rök az ön kor -

mány zat tes tü le tét il le tik meg.

II. Fejezet

Az önkormányzat feladat- és hatásköre

Az ön kor mány zat fel adat- és ha tás kö rét a köz gyû lés
gya ko rol ja.

A köz gyû lés tag ja i nak szá ma 39 fõ.
A köz gyû lés tag ja i nak név so rát és lak cí mét az SZMSZ

1. szá mú mel lék le te tar tal maz za.
A köz gyû lés egyes fel adat- és ha tás kö rö ket az el nök re, a 

bi zott sá gok ra, il let ve tár su lá sa i ra át ru ház hat. Az át ru há -
zott fel adat- és ha tás kö rök jegy zé két az SZMSZ 2. szá mú
mel lék le te tar tal maz za.

A köz gyû lés ha tás kö ré bõl nem ru ház ha tó át:
– szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za tá nak meg al ko tá sa,

fe lül vizs gá la ta, ezen be lül el ne ve zé sé nek, szék he lyé nek,
szer ve ze té nek és mû kö dé sé nek meg ha tá ro zá sa, 

– költ ség ve té sé nek meg ha tá ro zá sa és a zár szám adás el -
fo ga dá sa, 

– dön tés az ön kor mány za ti törzs va gyon kö ré rõl, tu laj -
do nost meg il le tõ jo go sult ság ról, 

– az ön kor mány zat jel ké pe i nek, or szá gos ün ne pe i nek
meg ha tá ro zá sa, 

– az ön kor mány za ti va gyon el ide ge ní té sé vel, meg ter he -
lé sé vel kap cso la tos dön tés, 

– in téz mény ala pí tá sá ról, át vé te lé rõl, meg szün te té sé rõl, 
át szer ve zé sé rõl, in téz mény ve ze tõ jé nek ki ne ve zé sé rõl,
fel men té sé rõl  szóló dön tés, 

– a Ma gyar or szá gi Nem ze ti és Et ni kai Ki sebb sé gi Köz -
ala pít vány Ku ra tó ri um hor vát tag já nak meg vá lasz tá sa, 

– a he lyi ön kor mány zat tól vagy más ki sebb sé gi ön kor -
mány zat tól át vett fel adat tal kap cso la tos meg ál la po dás
meg kö té se, 

– ön kor mány za ti tár su lás lét re ho zá sá ról, vagy ah hoz
való csat la ko zás ról  szóló dön tés, 

– ér dek-kép vi se le ti szerv hez tör té nõ csat la ko zás, kül -
föl di ön kor mány zat tal, más szer ve zet tel való együtt mû kö -
dé si meg ál la po dás meg kö té se, 

– ki tün te tés, il let ve ezek oda íté lé sé re vo nat ko zó dön tés,
– a ren del ke zés re álló írott saj tó, rá dió és te le ví zió csa -

tor na fel hasz ná lá sá nak el ve i rõl, mód já ról, il let ve a mû sor -
idõ fel hasz ná lá sá nak el ve i rõl  szóló dön tés, 

– gaz dál ko dó szer ve zet vagy más szer ve zet lét re ho zá sá -
ról, meg szün te té sé rõl és az ezek ben való rész vé tel rõl  szóló 
dön tés, 

– az ön kor mány zat el nö ké nek, el nök he lyet te se i nek meg -
választása, 

– bi zott sá gok lét re ho zá sa, 
– ül nö kök meg vá lasz tá sa, 
– va gyon nyi lat ko za ti el já rás sal kap cso la tos dön tés,
– olyan ügy ben való dön tés, amely a tör vény sze rint át

nem ru ház ha tó ha tás kör be tar to zik.

III. Fejezet

A közgyûlés szervei

A köz gyû lés szer vei: 
– el nök, 
– el nök he lyet te sek, 
– bi zott sá gok, 
– a hi va tal.

IV. Fejezet

A közgyûlés mûködése

A köz gyû lés fel ada tai el lá tá sát éves mun ka terv alap ján
vég zi, ame lyet az el nök a tárgy évet meg elõ zõ de cem ber
31-ig el fo ga dás ra a köz gyû lés elé ter jeszt. A mun ka terv
elõ ké szí té sé vel ide ig le nes bi zott ság is meg bíz ha tó.

A mun ka terv tar tal maz za:
a) a tárgy idõ szak fõ fel ada ta it;
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b) ülés ter vet, mely ma gá ba fog lal ja

– a tes tü le ti ülé sek idõ sza ki meg osz lá sát,

– tár gya lás ra ter ve zett na pi ren di pon to kat,

– az elõ ter jesz tõ ket,

– egyéb meg ál la pí tá so kat.

A mun ka terv hez ok tó ber 31-ig írás be li ja vas la tot te het -
nek a kép vi se lõk, a bi zott sá gok, a hi va tal ve ze tõ, az ön kor -
mány zat ál ta la ala pí tott, fenn tar tott in téz mé nye i nek, szer -
ve ze te i nek ve ze tõi, va la mint a Ma gyar or szá gon be jegy zett 
hor vát egye sü le tek.

Az el fo ga dott mun ka terv egy pél dá nyát meg kell kül de -
ni a köz gyû lés tag ja i nak.

A köz gyû lés a fel ada tok – ha tás kö rök gya kor lá sa ér de -
ké ben ala ku ló ülést, ren des ülést és rend kí vü li ülést tart.
Az ülé sek elõ ké szí té sét a hi va tal vég zi.

A köz gyû lés ülé sei nyil vá no sak.

Zárt ülés tar tá sa a Nek. tv. 30/E.  § (3)–(4) be kez dé sé ben 
fog lal tak ra te kin tet tel bár me lyik kép vi se lõ ja vas la tá ra el -
ren del he tõ. Zárt ülés tar tá sá ról a köz gyû lés vita nél kül
dönt. Zárt ülé sen a kép vi se lõk, a hi va tal ve ze tõ, a jegy zõ -
könyv ve ze tõ és a tárgy ban érin tet tek ve het nek részt.

A közgyûlés alakuló ülése

Az ala ku ló ülést – az el nök meg vá lasz tá sá ig – a leg idõ -
sebb ön kor mány za ti kép vi se lõ, mint kor el nök ve ze ti. Aka -
dá lyoz ta tá sa vagy a tiszt ség nem vál la lá sa ese tén a sor ban
kö vet ke zõ leg idõ sebb kép vi se lõ lát ja el az ülés ve ze tõi
(a továb biak ban: kor el nök) fel ada to kat.

Az ala ku ló ülés na pi rend jé be fel kell ven ni:

– man dá tum vizs gá ló bi zott ság meg vá lasz tá sa,

– je len tés a man dá tum vizs gá lat ered mé nyé rõl,

– el nök meg vá lasz tá sa, jut ta tá sa i nak meg ha tá ro zá sa,

– el nök he lyet te sek meg vá lasz tá sa, jut ta tá sa i nak meg -
ha tá ro zá sa,

– gaz da sá gi, pénz ügyi és el len õr zõ bi zott ság meg vá -
lasz tá sa.

A man dá tum vizs gá ló bi zott ság tag ja i ra a kor el nök tesz
ja vas la tot, és a köz gyû lés vita nél kül, nyílt sza va zás sal ha -
tá roz a meg vá lasz tá suk ról.

Az ala ku ló ülé sen tör té nõ vá lasz tá sok kal kap cso lat ban
a man dá tum vizs gá ló bi zott ság jár el sza va zat sze dõ és
szám lá ló bi zott ság ként. Amennyi ben a bi zott ság va la mely
tag ja a vá lasz tá si el já rás so rán össze fér he tet len ség be ke rül
meg bí za tá sá val, úgy he lyé re új ta got kell vá lasz ta ni.

A közgyûlés rendes ülése

A köz gyû lés éven te üte me zet ten négy ülést tart.

A mun ka terv tar tal maz za a tes tü le ti ülé sek ter ve zett he -
lyét, ter ve zett idõ pont ját, a ter ve zett meg tár gya lan dó té -
ma kö rö ket, elõ adó kat.

Rendkívüli ülés

Rend kí vü li ülést kell tar ta ni leg alább 14 kép vi se lõ (ta -
gok több mint 1/3-a), il let ve a köz gyû lés bár me lyik bi zott -
sá gá nak írá sos in dít vá nyá ra. Az in dít vány nak tar tal maz nia 
kell a rend kí vü li ülés össze hí vá sá nak in do kát és az ülés ja -
va solt na pi ren di pont ja it. A bi zott ság írá sos in dít vá nyát
ha tá ro zat ba kell fog lal ni.

Az in dít ványt az el nök nek kell be nyúj ta ni.
Az ülé sét az el nök az in dít vány be nyúj tá sát kö ve tõ 8 na -

pon be lül kö te les össze hív ni. A meg hí vó hoz csa tol ni kell a 
rend kí vü li ülés össze hí vá sá ra vo nat ko zó in dít vány má so -
la tát.

Rend kí vü li ülés hív ha tó össze, amennyi ben ön kor -
mány za ti ügy el bí rá lá sa ezt igény li.

Az ülések összehívása

a) A köz gyû lés ülé se it az el nök írás be li meg hí vó val, le -
he tõ ség sze rint mun ka szü ne ti nap ra hív ja össze.

b) Az ülés re ta nács ko zá si jog gal meg kell hív ni a Ma -
gyar or szá gi Hor vá tok Szö vet sé ge min den ko ri el nö két és a
me gyei hor vát kép vi se lõ-tes tü le tek el nö ke it.

A meg hí vó nak tar tal maz nia kell az ülés he lyét, ide jét, a
ja va solt na pi ren di pon to kat az elõ adó meg je lö lé sé vel. A
meg hí vó hoz mel lé kel ni kell a na pi ren di pon tok hoz tar to zó 
elõ ter jesz téseket.

A tes tü le ti anya got a meg hí vot tak ré szé re – a rend kí vü li
ülés ki vé te lé vel – az ülés ter ve zett idõ pont ja elõtt leg alább
8 nap pal fel kell adni. A köz gyû lés idõ pont ját és he lyét a
köz gyû lés el nö ke a Hrvats ki Glas nik-ban, va la mint a Bu -
da pest, Bíró La jos u. 24. alatt lévõ ön kor mány za ti hir de tõ -
táb lá ján (a továb biak ban: hir de tõ táb la) és az in ter ne tes
hon la pon köz zé te szi.

A tanácskozás rendje

Az el nök ve ze ti az ülést és tart ja be a ren det. A meg nyi -
tás után fel ada ta a je len le võk szám ba vé te le, a ha tá ro zat ké -
pes ség meg ál la pí tá sa.

Az ülés ak kor ha tá ro zat ké pes, ha azon a kép vi se lõk
több mint fele je len van. Ha tá ro zat kép te len ség ese tén az
ülést vál to zat lan na pi rend del 15 na pon be lül újra össze
kell hív ni.

A le ve ze tõ ja vas la tá ra a köz gyû lé si kép vi se lõk kö zül
jegy zõ könyv-hi te le sí tõt je löl ki vita nél kül.

Az ülés kö te le zõ na pi ren di pont jai:
a) az el nök be szá mo ló ja a két köz gyû lés kö zöt ti mun -

ká já ról,
b) a le járt ha tár ide jû ha tá ro za tok vég re haj tá sá ról  szóló

be szá mo ló,
c) be szá mo ló az át ru há zott ha tás kör ben ho zott dön té -

sek rõl.
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Az el nök is mer te ti a ki kül dött na pi ren di ja vas la tot. Az
ülést meg elõ zõ en a köz gyû lés bár mely tag ja írás ban to -
váb bi na pi ren di ja vas la tot jut tat hat el az el nök höz, ame lyet 
az el nök kö te les a köz gyû lés elé ter jesz te ni. A na pi ren di
pont fel vé te lé re ja vas la tot tévõ kép vi se lõ a na pi rend meg -
ál la pí tá sát meg elõ zõ en két perc ben in do kol hat ja ja vas la -
tát. Az ülé sen to váb bi szó be li mó do sí tó vagy ki egé szí tõ ja -
vas lat csak sür gõs és in do kolt eset ben te he tõ. A pót ló la gos
ja vas la tok na pi rend re vé te lé rõl a köz gyû lés kü lön-kü lön
dönt. Az így ki ala kult na pi ren di ja vas lat ról a köz gyû lés
vita nél kül dönt.

Az el nök az egyes elõ ter jesz tések fe lett kü lön-kü lön vi -
tát nyit. A na pi rend elõ adó já nak a köz gyû lés tag jai és az
ülés re ta nács ko zá si jog gal meg hí vot tak kér dést te het nek
fel, mely re vita elõtt vá laszt kell adni. Az írás be li elõ ter -
jesz tést az elõ adó is meg in do kol hat ja, vagy ki egé szít he ti,
ha az anyag le adá sa és az ülés idõ pont ja kö zött be kö vet ke -
zett vál to zá sok ezt szük sé ges sé te szik.

A vi tá ban a szót az el nök adja meg és õ ha tá roz za meg a
hoz zá szó lá sok rend jét, amennyi ben az el nök az en ge délyt
meg ta gad ja, a kép vi se lõ vagy ta nács ko zá si jog gal meg hí -
vott sze mély a köz gyû lés tõl kér he ti a fel szó la lás en ge dé -
lye zé sét, amely rõl vita nél kül, egy sze rû szó több ség gel
dön te nek.

A vita vagy hoz zá szó lá sok idõ tar ta má nak kor lá to zá sá ra
bár me lyik kép vi se lõ ja vas la tot te het. A ja vas lat ról a köz -
gyû lés vita nél kül egy sze rû szó több ség gel dönt.

A hoz zá szó lá sok be fe je zé se után az el nök a vi tát le zár ja, 
majd az elõ ter jesz tésben sze rep lõ és a vita so rán el hang -
zott ha tá ro za ti ja vas la to kat egyen ként sza va zás ra bo csát ja. 
Elõbb a mó do sí tó és ki egé szí tõ ja vas la tok ról, az el hang zás 
for dí tott sor rend jé ben, majd az ere de ti ja vas lat ról kell dön -
te ni.

A sze mé lyek re vo nat ko zó sza va zást min den eset ben kü -
lön-kü lön sze mé lyen ként kell meg ej te ni, több sze mély
ese tén ábé cé sor rend ben.

A ja vas lat el fo ga dá sá hoz a je len lé võ kép vi se lõk több
mint fe lé nek „igen” sza va za ta szük sé ges. A meg vá lasz tott
kép vi se lõk több mint fe lé nek sza va za ta (mi nõ sí tett több -
ség) szük sé ges a Nek. tv. 30/H. § (3) be kez dé sé ben meg -
ha tá ro zott ügyek ben.

A köz gyû lés dön té se it, amennyi ben az SZMSZ más ként 
nem ren del ke zik nyílt sza va zás sal, kéz fel eme lés sel hoz za.
A nyílt sza va zás nál az el nök elõ ször a ja vas lat tal egyet ér -
tõ ket, má sod szor a ja vas lat el len zõ it, majd a tar tóz ko dó kat
kéri fel sza va zás ra. A sza va za tok össze szám lá lá sa után az
el nök meg ál la pít ja a ja vas lat mel lett, a ja vas lat el len sza -
va zók, a tar tóz ko dók és a nem sza va zók szá mát.

Bár me lyik kép vi se lõ in dít vá nyá ra tit kos, il let ve név
sze rin ti sza va zás tar ha tó, mely rõl a köz gyû lés vita nél kül
dönt. Az el nök név sze rin ti sza va zást ren del el a je lenlé võ
kép vi se lõk több mint a fe lé nek kez de mé nye zé sé re.

Ha egyik ha tá ro za ti ja vas lat sem kap ta meg a szük sé ges
sza va za tot ugyan azon a köz gyû lé sen, a vi tát új ból meg
kell nyit ni és leg fel jebb egy al ka lom mal a sza va zást meg

kell is mé tel ni, ha ek kor sem szü le tik dön tés, a kö vet ke zõ
ülé sen újra na pi rend re kell tûz ni.

A közgyûlés döntései

A köz gyû lés dön té se: köz gyû lé si ha tá ro zat.
A ha tá ro za tot nap tá ri éven ként sor szám mal és a dön tés

dá tu má val kell meg je löl ni.
A több fel ada tot tar tal ma zó ha tá ro za tot al pon tok ban

szed ve kell rög zí te ni. Az al pon to kat arab szám mal kell je -
löl ni. Min den egyes al pon tot a fe le lõs és a ha tár idõ meg je -
lö lé sé vel kell el lát ni. A ha tá ro zat vé gén a be szá mo lá si ha -
tár idõt is fel kell tün tet ni.

Az ön kor mány zat költ ség ve té sé rõl, be szá mo ló já ról,
SZMSZ-rõl  szóló ha tá ro za tot a Ma gyar Köz löny ben és az
in ter ne tes hon la pon köz zé kell ten ni.

A ha tá ro za to kat a hi va tal a Ha tá ro za tok Tá rá ban tart ja
nyil ván, amely tar tal maz za:

– a ha tá ro zat szá mát,
– a ren del ke zést,
– az el in té zé si ha tár idõt,
– a fe le lõst,
– az el in té zés mód ját.

Jegyzõkönyv

A köz gyû lés ülé se i rõl jegy zõ könyv ve ze tõ köz re mû kö -
dé sé vel ma gyar és hor vát nyel ven jegy zõ könyv ké szül há -
rom-há rom pél dány ban.

A jegy zõ könyv ere de ti pél dá nyá hoz csa tol ni kell:
a) a meg hí vót,
b) a na pi ren di pon tok hoz kap cso ló dó írá sos do ku men -

tá ci ót,
c) a je len lé ti ívet,
d) a mel lék let ként meg fo gal ma zott ha tá ro za to kat, do -

ku men tu mo kat.
A jegy zõ könyv el ké szí té sé rõl az el nök gon dos ko dik.
A jegy zõ köny vet az el nök és a köz gyû lés ál tal ki je lölt

jegy zõ könyv-hi te le sí tõ írja alá.
A jegy zõ könyv az ön kor mány zat hi va ta lá ban meg te -

kint he tõ, ki vé ve a zárt ülé sek jegy zõ köny ve it, ame lye ket
el kü lö ní tet ten kell ke zel ni és csak az ön kor mány za ti kép -
vi se lõk, va la mint az érin tet tek te kint het nek bele.

V. Fejezet

A képviselõk jogai és kötelességei, juttatásai

A kép vi se lõk jo ga it és kö te les sé ge it a vo nat ko zó jog -
sza bá lyok és je len sza bály zat ha tá roz zák meg.

A kép vi se lõ nek joga van:
a) részt ven ni a köz gyû lés dön té se i nek elõ ké szí té sé -

ben, vég re haj tá suk szer ve zé sé ben és el len õr zé sé ben,
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b) az el nök tõl, az el nök he lyet tes tõl, a bi zott sá gok el nö -
ke i tõl, az in téz mé nyek, szer ve ze tek ve ze tõ i tõl fel vi lá go sí -
tást kér ni, amely re 15 na pon be lül ér de mi vá laszt kell adni,

c) be te kin te ni az ön kor mány zat ira ta i ba,
d) az el nök meg bí zá sa alap ján kép vi sel ni a köz gyû lést,
e) a köz gyû lés hi va ta lá tól a kép vi se lõi mun ká já hoz

szük sé ges tá jé koz ta tást, ügy vi te li jel le gû se gít sé get meg -
kap ni.

A kép vi se lõ kö te les sé ge:
a) a köz gyû lés mun ká já ban te vé ke nyen részt ven ni,
b) ja vas la ta i val a köz gyû lés mun ká ját se gí te ni,
c) a köz gyû lés dön tés ho za ta li te vé keny sé gé ben részt

ven ni,
d) el lát ni azo kat a fel ada to kat, ame lyek kel je len sza -

bály zat, va la mint a köz gyû lés meg bíz za,
e) be je len te ni az el nök nek vagy az el nök he lyet tes nek,

ha a köz gyû lé sen való rész vé tel ben aka dá lyoz tat va van. A
kép vi se lõ az ülés rõl iga zol tan vagy iga zo lat la nul le het tá -
vol. Iga zol tan van tá vol, ha – el nem há rít ha tó – aka dá lyoz -
ta tá sát az el nök nek vagy az el nök he lyet tes nek leg ké sõbb
az ülést meg elõ zõ na pon dél elõtt 12.00 órá ig írás ban be je -
len ti. El nem há rít ha tó aka dá lyoz ta tás kü lö nö sen:

– iga zolt vagy meg ala po zott egész ség ügyi ok, il let ve
be teg ség,

– tény le ges kül föl di tar tóz ko dás,
– más – iga zol ha tó – ha laszt ha tat lan köz fel adat el lá tá -

sa, vagy
– egyéb – mél tá nyos sá got ér dem lõ – iga zolt vagy iga -

zol ha tó ok: csa lá di ese mény (hoz zá tar to zó ha lá la, há zas -
ság kö té se, ke resz te lõ je stb.), mun ka he lyi kö te le zett ség,

f) elõ írt va gyon nyi lat ko zat meg té te le.

A képviselõ tiszteletdíja

A köz gyû lés a kép vi se lõ, a bi zott ság el nö ke, tag ja ré szé -
re – meg vá lasz tá sá nak idõ pont já tól meg bí za tá sa meg szû -
né sé ig – tisz te let dí jat ál la pít meg. Az el nök és az el nök he -
lyet te sek kép vi se lõ ként tisz te let dí jat nem kap hat nak.

A kép vi se lõ havi tisz te let dí ja (alap díj) 10 000 Ft.
Amennyi ben a kép vi se lõ bi zott ság nak tag ja, tisz te let dí ja
az alap dí jon fe lül 5000 Ft-tal nö vek szik. A bi zott ság el nö -
ké nek tisz te let dí ja az alap dí jon fe lül 9500 Ft-tal nö vek -
szik.

A köz gyû lés a kö te le zett sé ge it meg sze gõ kép vi se lõ
meg ál la pí tott tisz te let dí ját csök ken ti. A kép vi se lõ kö te le -
zett ség sze gé sé nek mi nõ sül, amennyi ben az ülé sek rõl iga -
zo lat la nul van tá vol. Az iga zol tan, il le tõ leg iga zo lat la nul
tá vol le võ kép vi se lõk név jegy zé két – az ülés ve ze tõ elõ ter -
jesz tése alap ján – a köz gyû lés vita nél kül ál la pít ja meg.

Iga zo lat lan tá vol lét ese tén, az  e) pont sze rin ti be je len té -
si kö te le zett ség el mu lasz tá sa ese tén a tisz te let dí jat
25%-kal kell csök ken te ni:

– 6 hó nap ra, amennyi ben 2-szer nem tesz ele get egy
nap tá ri éven be lül,

– 12 hó nap ra, amennyi ben 4-szer nem tesz ele get egy
nap tá ri éven be lül.

Az iga zo lat lan tá vol lét rõl a nyil ván tar tást a hi va tal ve -
ze ti, a tisz te let díj meg vo ná sá ról az el nök in téz ke dik.

A képviselõ költségeinek megtérítése

A kép vi se lõt mun ká já val össze füg gés ben fel me rült
költ sé gei (uta zá si költ ség, pa pír-, író szer-, hi va ta los rep re -
zen tá ció fel me rü lõ költ sé ge, uta zás sal kap cso la tos egyéb
költ sé gek, gép ko csi hasz ná lat) meg té rí té sé re jo go sult.

Költ ség ként csak az el is mer he tõ és az elõ írt bi zony la -
tok kal alá tá masz tott ki adá sok, az el nök ál tal iga zol tan szá -
mol ha tók el.

Az uta zá si költ ség el szá mo lá sa
a) tö meg köz le ke dé si esz köz igény be vé te le ese tén a

me net jegy, vagy a ment jegy alap ján – az Or szá gos Hor vát
Ön kor mány zat ne vé re – ki ál lí tott szám la el le né ben,

b) gép ko csi hasz ná lat ese tén, az APEH ál tal ne gyed -
éven ként hi va ta lo san köz zé tett – a gép ko csi ra elõ írt üzem -
anyag-faj ta sze rin ti – adó men te sen el szá mol ha tó üzem -
anyag ár, fo gyasz tá si nor ma és amor ti zá ci ós költ ség alap -
ján ki ál lí tott ki kül de té si ren del vény, va la mint gépkocsi-
 útnyilvántartás alap ján tör té nik.

A fel me rült egyéb költ sé gek az Or szá gos Hor vát Ön -
kor mány zat ne vé re ki ál lí tott szám lák el le né ben szá mol ha -
tók el.

VI. Fejezet

A közgyûlés bizottságai

A közgyûlés bizottsági szervezete

A köz gyû lés egyes át ru há zott ha tás kö rök gya kor lá sá ra,
dön té se i nek elõ ké szí té sé re, azok vég re haj tá sá nak szer ve -
zé sé re, el len õr zé sé re ál lan dó és ide ig le nes bi zott sá go kat
hoz hat lét re.

A bi zott sá gok lét szá ma 3–5 fõ.
A köz gyû lés 5 ál lan dó bi zott sá got vá laszt.

a) Gaz da sá gi, Pénz ügyi és El len õr zõ Bi zott ság, tag ja i -
nak szá ma 3 fõ.

A bi zott ság fel ada ta az ön kor mány zat nál és in téz mé -
nye i nél:

– az éves költ ség ve té si ter ve zet nek, a fél éves és éves
be szá mo ló ter ve ze té nek vé le mé nye zé se,

– a pénz ügyi fo lya ma tok fi gye lem mel kí sé ré se és ér té -
ke lé se,

– a pénz ügyi dön té sek (kü lö nö sen hi tel fel vé te lek)
meg ala po zott sá gá nak vizs gá la ta,

– a pénz ügyi jog sza bá lyok és bel sõ sza bály za tok ha tá -
lyo su lá sá nak vizs gá la ta,
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– a meg ál la pí tá sok ha la dék ta la nul köz gyû lés elé ter -
jesz té se,

– szük ség ese tén in téz ke dés az Ál la mi Szám ve võ szék
felé,

– a Nek. tv. mel lék le te sze rin ti va gyon nyi lat ko za tok
nyil ván tar tá sa, el len õr zé se és el já rás le foly ta tá sa.

b) Ok ta tá si és Ne ve lé si Bi zott ság, tag ja i nak szá ma 5 fõ.
A bi zott ság fel ada ta és ha tás kö re:*

c) Kul tu rá lis, Val lás ügyi Bi zott ság, tag ja i nak szá ma 5 fõ.
A bi zott ság fel ada ta és ha tás kö re:*

d) If jú sá gi- és Sport bi zott ság, tag ja i nak szá ma 5 fõ.
A bi zott ság fel ada ta és ha tás kö re:*

e) Jogi Bi zott ság, tag ja i nak szá ma 3 fõ.
A bi zott ság fel ada ta és ha tás kö re:*

A bi zott sá gok tag ja it a köz gyû lés sa ját tag ja i ból vá laszt -
ja meg.

A bi zott ság mun ká já nak se gí té sé re szak ér tõ ket kér het
fel.

Min den kép vi se lõ leg fel jebb egy bi zott ság nak le het a
tag ja.

A bizottságok tagjainak megválasztása

Bi zott sá gi tag ra bár mely kép vi se lõ ja vas la tot te het. A
je lölt nek nyi lat koz nia kell, hogy el fo gad ja-e a je lö lést. Je -
lölt az lesz, akit a je len lé võ kép vi se lõk leg alább 15%-a
nyílt sza va zás sal tá mo gat. A je löl tek  ábé cé sor rend ben ke -
rül nek a lis tá ra.

A je lö lést le kell zár ni ami kor egyik kép vi se lõ sem jel zi
már je lö lé si szán dé kát.

A je lö lés le zá rá sát köve tõen a köz gyû lés a bi zott ság tag -
ja i nak sze mé lyé rõl tit kos sza va zás sal dönt.

A sza va zó la pon a kép vi se lõ ér vé nye sen leg fel jebb
annyi je lölt re sza vaz hat, ahány tag ja a bi zott ság nak le het.

Bi zott sá gi tag az a je lölt lesz, aki leg alább 20 sza va za tot
(mi nõ sí tett több ség) ka pott.

Több mi nõ sí tett több sé gi sza va zat ese tén a bi zott sá gi ta -
gok szá má nak meg fe le lõ leg több sza va za tot ka pott je löl -
tek lesz nek a bi zott ság tag jai.

Ér vé nye sen sza vaz ni csak a köz gyû lés ál tal ki bo csá tott
és az OHÖ pe csét jé vel el lá tott sza va zó la pon, a je lölt neve
mel lett el he lye zett két egy mást met szõ vo nal lal le het.

A köz gyû lés ese ten kén ti fel ada tok ra ide ig le nes bi zott -
sá go kat hoz hat lét re, amely nek mû kö dé sé re, az ál lan dó bi -
zott sá gok mû kö dé sé re vo nat ko zó sza bá lyo kat kell ér te -
lem sze rû en al kal maz ni.

A bi zott ság tag já nak vissza hí vá sa kez de mé nyez he tõ
– az érin tett bi zott sá gi ta gok fe lé nek, vagy

* A köz gyû lés a bi zott sá gi fel adat- és ha tás kö rö ket a ha tály ba lé pés tõl szá -
mí tott 3 hó na pon be lül ha tá roz za meg.

– a köz gyû lé si ta gok 1/3-ának egy be hang zó írás be li in -
dít vá nyá ra.

Az in dít ványt az el nök höz kell be nyúj ta ni, aki azt a so -
ron kö vet ke zõ ren des köz gyû lé sen kö te les elõ ter jesz te ni.
A vissza hí vás ról a köz gyû lés mi nõ sí tett több ség gel ha tá -
roz és vissza hí vás ese tén új ta got vá laszt.

A bi zott sá gi tag sá gi hely meg üre se dé se ese tén az új ta -
got a so ron kö vet ke zõ ülé sen, de leg alább a meg üre se dés -
tõl szá mí tott 60 na pon be lül meg kell vá lasz ta ni.

A közgyûlés bizottságainak mûködése

A bi zott sá gok mû kö dé si sza bá lya i ra a köz gyû lés re vo -
nat ko zó mû kö dé si sza bá lyo kat kell al kal maz ni.

A bi zott ság a bi zott sá gi el nök vissza hí vá sá ról mi nõ sí -
tett több ség gel dönt.

A bi zott ság a vissza hí vást köve tõen új bi zott sá gi el nö -
köt vá laszt.

VII. Fejezet

Az elnök

Az el nö köt tag jai so rá ból tit kos sza va zás sal a köz gyû lés 
vá laszt ja. A köz gyû lés bár mely tag ja ja vas la tot te het az el -
nök je lölt sze mé lyé re vo nat ko zó an.

A je lölt nyi lat ko zik ar ról, hogy el fo gad ja-e a je lö lést,
va la mint ar ról, hogy meg vá lasz tá sa ese tén fõ ál lás ban vagy 
tisz te let dí jas ként kí ván ja-e be töl te ni az el nö ki posz tot.

El nök je lölt az a kép vi se lõ lesz, akit a je len lé võ kép vi se -
lõk leg alább 25%-a nyílt sza va zás sal tá mo gat. A je lö lést le 
kell zár ni mi u tán az ülés ve ze tõ jé nek fel hí vá sá ra több
aján lás nem ér ke zik.

A sza va zó lap ra a je lölt neve, va la mint a „fõ ál lá sú” vagy
a „tisz te let dí jas” meg je lö lés ke rül.

Ér vé nye sen sza vaz ni csak a köz gyû lés ál tal ki bo csá tott,
és az ön kor mány zat pe csét jé vel el lá tott sza va zó la pon a je -
lölt neve mel lett el he lye zett, két egy mást met szõ vo nal lal
le het.

A köz gyû lés el nö ke az el nök je lölt lesz, aki a meg vá lasz -
tott kép vi se lõk több sé gé nek, leg alább 20 fõ nek (a továb -
biak ban: mi nõ sí tett több ség) sza va za tát meg kap ta (ered -
mé nyes vá lasz tás).

Amennyi ben egyik el nök je lölt sem kap ta meg a mi nõ sí -
tett több sé get, a sza va zást meg kell is mé tel ni úgy, hogy a
má so dik kör ben a sza va zó lap ra csak az elõ zõ sza va zás so -
rán a két leg több sza va za tot ka pott je lölt, il let ve szavazat -
egyenlõség ese tén a leg több azo nos sza va za tot ka pott je -
löl tek ne vei ke rül het nek fel.

A sza va zást az ered mé nyes vá lasz tá sig foly tat ni kell.
A tiszt ség meg üre se dé se ese tén, a so ron kö vet ke zõ ülé -

sen, de leg ké sõbb a be töl tet len ség idõ pont já tól szá mí tott
60 na pon be lül új vá lasz tást kell tar ta ni.

Az el nök fö lött a mun kál ta tói jo go kat a köz gyû lés gya -
ko rol ja, meg ál la pít ja jut ta tá sa it:

10070 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/141. szám



– a köz tiszt vi se lõi il let mény alap tíz sze re sé nek meg fe -
le lõ il let mény re,

– vá lasz tá sa ese tén il let mé nye har minc szá za lé ká nak
meg fe le lõ költ ség áta lány ra 
jo go sult.

Az el nök hív ja össze és ve ze ti a köz gyû lést. Az el nö ki
és az el nök he lyet te si tiszt ség egy ide jû be töl tet len sé ge,
 illetve tar tós aka dá lyoz ta tá suk ese tén a köz gyû lés össze hí -
vá sá ra és ve ze té sé re a kor ban leg idõ sebb kép vi se lõ jo go -
sult.

Az el nök fel ada ta kü lö nö sen:
a) a köz gyû lés dön té se i nek elõ ké szí té se,
b) a köz gyû lés dön té se i nek vég re haj tá sa,
c) meg ha tá roz za az el nök he lyet te sek fel adat kö rét és

irá nyít ja te vé keny sé gü ket,
d) ja vas la tot tesz a hi va tal ve ze tõ sze mé lyé re, és vele

szem ben gya ko rol ja az egyéb mun kál ta tói jo go kat,
e) a hi va tal ve ze tõ ja vas la tá ra elõ ter jesz tést nyújt be a

hi va tal bel sõ szer ve ze ti ta go zó dá sá nak, mun ka rend jé nek
meg ha tá ro zá sá ra,

f) gya ko rol ja az egyéb mun kál ta tói jo go kat az ön kor -
mány za ti in téz mény ve ze tõk te kin te té ben,

g) az ön kor mány zat mû kö dé sé vel kap cso la tos kép vi se -
let, kap cso lat tar tás kü lön bö zõ szer ve ze tek kel, sze mé lyek -
kel,

h) az ön kor mány zat két köz gyû lés kö zöt ti te vé keny sé -
gé nek irá nyí tá sa,

i) a gaz dál ko dás sza bály sze rû sé gé nek biz to sí tá sa,
j) min den egyéb fel adat, ame lyet a je len sza bály zat tar -

tal maz, il let ve amellyel a köz gyû lés meg bíz za.

Az el nök mun ká já nak se gí té sé re El nö ki Ta nács adó Tes -
tü le tet (ETT) hoz hat lét re, amely leg fel jebb 3–5 fõs. Az
ETT leg alább fél éven te ülé se zik, ülé se it az el nök hív ja
össze. Tag jai – a meg be szé lés tár gyá tól, il let ve a szak te rü -
let tõl füg gõ en – szak em be rek, a hor vát sá got rep re zen tá ló
tu dó sok, mû vé szek, nagy te kin té lyû sze mé lyek, akik tu dá -
suk kal, ta pasz ta la tuk kal, kap cso lat rend sze rük kel ha té -
kony se gít sé get tud nak nyúj ta ni az Or szá gos Ön kor mány -
zat ré szé re.

Az el nök egyes fel ada tok elõ ké szí té sé re, se gí té sé re
szak em be re ket bíz hat meg, il let ve ve lük szer zõ dést köt het.

VIII. Fejezet

Az elnökhelyettes

A köz gyû lés az el nök he lyet te sí té sé re, mun ká já nak se -
gí té sé re, egyes ön kor mány za ti fel ada tok el lá tá sá ra tag jai
so rá ból, tit kos sza va zás sal ket tõ el nök he lyet test vá laszt.

Az el nök he lyet te sek meg vá lasz tá sá ra az el nök vá lasz tás
sza bá lya it ér te lem sze rû en al kal maz ni kell.

Az el nök he lyet te sek a köz tiszt vi se lõi il let mény alap há -
rom szo ro sá nak meg fe le lõ tisz te let díj ra, il let ve vá lasz tá suk 
ese tén tisz te let dí juk húsz szá za lé ká nak meg fe le lõ költ ség -

áta lány ra jo go sul tak, ame lyet összeg sze rû en a köz gyû lés
ha tá roz meg.

Az el nök he lyet te sek az el nök irá nyí tá sá val és az ál ta la
meg ha tá ro zott mun ka meg osz tás ban vég zik te vé keny sé gü -
ket.

Az el nök he lyet tes fel ada tai:
a) az el nök tá vol lé te ese tén el lát ja az el nök tel jes körû

he lyet te sí té sét,
b) össze han gol ja a bi zott sá gok mun ká ját, mû kö dé sük -

höz szak mai se gít sé get nyújt,
c) kap cso la tot tart a ki sebb sé gi ön kor mány za tok kal, a

hor vát szer ve ze tek kel, egye sü le tek kel, ala pít vá nyok kal,
d) el lát ja mind azo kat a fel ada to kat, ame lyek kel az el -

nök meg bíz za,
e) el lát min den egyéb olyan fel ada tot, amellyel je len

sza bály zat, il let ve a köz gyû lés meg bíz za,
f) fi gye lem mel kí sé ri az ön kor mány za tok, ki sebb sé gi

szer ve ze tek, egye sü le tek köz ok ta tá si és köz mû ve lõ dé si
prog ram ja it és kez de mé nye zé se it,

g) vizs gál ja a hor vát kul tú ra hely ze tét, fej lesz té sé re ja -
vas la to kat tesz az ön kor mány zat nak,

h) ja vas la tot tesz a kul tu rá lis és ok ta tá si fej lesz tés re vo -
nat ko zó kon cep ci ók ki dol go zá sá ra,

i) ko or di nál ja a hor vát or szá gi ösz tön dí jas kép zés sel
kap cso la tos fel ada to kat,

j) az el nök meg bí zá sa alap ján el jár a hor vát sá got érin tõ
egye di meg ke re sé sek ben, pa nasz ügyek ben,

k) köz re mû kö dik a köz mû ve lõ dés szak em be re i nek
kép zé sé ben, to vább kép zé sé ben,

l) se gít sé get nyújt az anya nyel vi ki ad vá nyok meg je len -
te té sé vel járó fel ada tok el lá tá sá ban.

Az el nök he lyet te sek fi gye lem mel kí sé rik, szük ség ese -
tén össze han gol ják és fel ügye lik az ön kor mány za ti fel -
adat kör meg ha tá ro zott rész te rü le te it és az az zal össze füg -
gés ben fel me rü lõ ügye ket az aláb bi ak sze rint:

– a pénz ügyi te rü let,
– a kul tu rá lis az if jú sá gi és a sport élet,
– az ok ta tás és ne ve lés,
– a jo gi és a val lás ügyek kel kap cso la tos te vé keny ség

mû kö dé se.
Az el nök he lyet te sek e te vé keny sé gük rõl éven te a köz -

gyû lés nek be szá mol nak.

IX. Fejezet

A Közgyûlés Hivatala, a hivatalvezetõ

A köz gyû lés az ön kor mány zat ha tá ro za ta i nak elõ ké szí -
té se és azok vég re haj tá sa, va la mint gaz dál ko dá si felada -
tai nak el lá tá sa ér de ké ben, az SZMSZ 3. szá mú mel lék le té -
ben meg ha tá ro zott ala pí tó ok irat ban hi va talt hoz lét re.

A hi va tal el lát ja a tes tü le ti szer vek hez kap cso ló dó ad -
mi niszt rá ci ós fel ada to kat, az ön kor mány za ti kép vi se lõk
mun ká já nak se gí té sét, a ve ze tést se gí tõ törzs ka ri funk ci ó -
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kat, va la mint bel sõ mun ka szer ve zé si és igaz ga tá si te vé -
keny sé ge ket.

A hi va tal or szá gos ki sebb sé gi ön kor mány za ti költ ség -
ve té si szerv, amely nek szer ve ze tét, va la mint rész le tes mû -
kö dé sé nek sza bá lya it az SZMSZ 4. szá mú mel lék le te tar -
tal maz za.

A hi va talt az el nök ja vas la tá ra a köz gyû lés ál tal ha tá ro -
zat lan idõ re ki ne ve zett hi va tal ve ze tõ ve ze ti.

A hi va tal ve ze tõ jé nek az ne vez he tõ ki, aki ren del ke zik
igaz ga tásszer ve zõi vagy ál lam- és jog tu do má nyi dok to ri
ké pe sí tés sel, va la mint köz igaz ga tá si szak vizs gá val.

X. Fejezet

Az önkormányzat gazdálkodása, vagyona, költségvetése

Az ön kor mány zat a köz pon ti költ ség ve té si szer vek gaz -
dál ko dá sá ra vo nat ko zó – a Nek. tv.-ben meg ha tá ro zott el -
té rés sze rin ti – sza bá lyok sze rint gaz dál ko dik.

A gaz dál ko dás sal kap cso la tos fel ada to kat a hi va tal lát ja
el. A gaz dál ko dás biz ton sá gá ért a köz gyû lés, a sza bály sze -
rû sé gé ért az el nök fe lel.

Az ön kor mány zat va gyo nát, il let ve be vé te le it ké pe zik
kü lö nö sen:

a) az ál lam költ ség ve té si hoz zá já ru lá sa,
b) sa ját be vé te lek,
c) tá mo ga tá sok,
d) ha zai és kül föl di szer ve ze tek tõl ka pott tá mo ga tá sok,
e) va gyo ná nak ho za dé ka,
f) ado má nyok,
g) mind az az ingó és in gat lan va gyon, ame lyet az ál -

lam, a jogi sze mé lyek, egyéb szer ve ze tek és ter mé sze tes
sze mé lyek bár mi lyen jog cí men tu laj do ná ba ad tak.

Az ön kor mány zat va gyo ná nak el kü lö ní tett ré sze a
törzs va gyon, ame lyet for ga lom kép te len és kor lá to zot tan
for ga lom ké pes meg osz tás ban az SZMSZ 5. szá mú mel lék -
le te sze rint ha tá roz meg a köz gyû lés.

A va gyon ál la po tot az éves zár szám adás hoz csa tolt lel -
tár ban kell ki mu tat ni.

A költ ség ve tés és a zár szám adás ter ve ze té nek ha tár idõ -
ben való be nyúj tá sá ért az el nök fe le lõs. Az éves költ ség ve -
tés rõl és zár szám adás ról  szóló elõ ter jesz tés, va la mint a ha -
tá ro zat ter ve zet csak a köz gyû lés bi zott sá ga i nak elõ ze tes
ál lás fog la lá sá val ter jeszt he tõ a köz gyû lés elé.

Az ön kor mány zat költ ség ve té sét és zár szám adá sát, va -
la mint mó do sí tá sa it a köz gyû lés ha tá ro zat ban ál la pít ja
meg, ame lyet a Ma gyar Köz löny ben köz zé kell ten ni.

Az ön kor mány zat sa ját és in téz mé nyei pénz ügyi el len -
õr zé sét jog sza bály ban meg ha tá ro zott ké pe sí té sû bel sõ el -
len õr út ján lát ja el.

Az ön kor mány zat nak és in téz mé nye i nek ada ta it össze -
von tan tar tal ma zó, éves pénz for gal mi je len té sét, könyv vi -
te li mér le gét, pénz ma rad vány- és ered mény ki mu ta tá sát az
ön kor mány zat a Bel ügyi Köz löny ben és a Cég köz löny ben
köz zéte szi.

A könyv vizs gá lói fel ada tok el lá tá sá ra a köz gyû lés ál tal
ki vá lasz tott könyv vizs gá ló val vagy arra jo go sult szer ve -
zet tel kell a szer zõ dést meg köt ni.

XI. Fejezet

Az önkormányzat által mûködtetett intézmények

Az ön kor mány zat ál tal, il let ve az ön kor mány zat köz re -
mû kö dé sé vel ala pí tott, mû köd te tett, fenn tar tás ra át vett or -
szá gos ön kor mány za ti köz ok ta tá si in téz mény, or szá gos
ön kor mány za ti kul tu rá lis, mu ze á lis és egyéb or szá gos
vagy re gi o ná lis (több me gyé re ki ter je dõ) ha tás kö rû in téz -
mény, az or szá gos ön kor mány zat ál tal ala pí tott jogi sze -
mé lyi ség gel ren del ke zõ gaz da sá gi tár sa ság, jogi sze mé lyi -
ség gel nem ren del ke zõ gaz da sá gi tár sa ság, az or szá gos ön -
kor mány zat ál tal ala pí tott vagy köz re mû kö dé sé vel lét re -
ho zott és fenn tar tott mû sor szol gál ta tó, il let ve saj tó ter mék
(a to váb bi ak ban: in téz mé nyek) ve ze tõ i nek a ki ne ve zé sé re
nyil vá nos pá lyá zat út ján ke rül sor.

Pá lyá zat út ján, ha tá ro zott idõ re kell ki ne vez ni kü lö nö -
sen:

a) a her ceg szán tói Hor vát Ta ní tá si Nyel vû Óvo da, Ál -
ta lá nos Is ko la és Di ák ott hon igaz ga tó ját,

b) a Hrvats ki Glas nik he ti lap fõ szer kesz tõ jét,
c) a Ma gyar or szá gi Hor vá tok Tu do má nyos In té ze té nek 

ve ze tõ jét,
d) a Cro a ti ca Kht. ügy ve ze tõ jét,
e) a „Za vi è aj” d.o.o. Kul tu rá lis, Ok ta tá si és Sza bad idõ

Köz pont já nak ve ze tõ jét.
Az egyes pá lyá za to kat az egyes in téz mé nyek re vo nat -

ko zó ága za ti jog sza bá lyok figye lembe véte lével az or szá -
gos ön kor mány zat köz gyû lé se írja ki. A pá lyá za tok tar tal -
mát – a ha tá lyos jog sza bá lyok kal össz hang ban – az egyes
in téz mé nyek sa já tos sá ga i nak figye lembe véte lével ha tá -
roz za meg.

XII. Fejezet

Az önkormányzat vállalkozási tevékenysége

Az Or szá gos Hor vát Ön kor mány zat alap fel ada tai el lá -
tá sá nak ve szé lyez te té se nél kül vál lal ko zá si te vé keny sé get
foly tat hat oly mó don, hogy a vál lal ko zás ban való fe le lõs -
sé ge nem ha lad hat ja meg a va gyo ni hoz zá já ru lá sá nak mér -
té két.

Te vé keny sé gei a TEÁOR sze rint:
55.10.03 Szál lo dai szol gál ta tás
55.21.03 If jú sá gi tu ris ta szál lás-szol gál ta tás
55.22.03 Kem ping szol gál ta tás
55.23.03 Egyéb szál lás hely-szol gál ta tás
55.30.03 Ét ke zõ he lyi ven dég lá tás
55.40.03 Bá rok, ha son ló ven dég lá tás
80.10.03 Alap fo kú ok ta tás
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80.21.03 Ál ta lá nos kö zép fo kú ok ta tás
80.22.03 Szak mai kö zép fo kú ok ta tás
80.42.03 Más ho va nem so rolt fel nõtt- és egyéb ok ta tás

XIII. Fejezet

Vegyes, átmeneti és záró rendelkezések

A fõállásban betöltött vezetõi tisztség megszûnése

A vá lasz tott tiszt sé get fõ ál lás ban be töl tõ el nök, va la -
mint el nök he lyet tes tiszt sé gé nek meg szû né sé re az 1994.
évi LXIV. tör vény 2.  § (1) be kez dés a) pont já nak, va la -
mint a (3) be kez dés a) pont já nak tel je sü lé se ese tén, az
(5) be kez dés ren del ke zé se it kell al kal maz ni az aláb bi el té -
rés sel:

a) az el nök, el nök he lyet tes tiszt sé ge meg szû nik az új
(más sze mély) el nök, el nök he lyet tes meg vá lasz tá sá val,

b) az el nök, el nök he lyet tes fog lal koz ta tá si jog vi szo nya 
meg szû nik tiszt sé ge meg szû né sé vel,

c) az el nö köt, el nök he lyet test, ha e tiszt sé get leg alább
2 évig be töl töt te és meg bí za tá sa a fen ti ek alap ján szûnt
meg – ak kor is ha a vá lasz tá son nem volt el nök je lölt, il let -
ve el nök he lyet tes je lölt – vég ki elé gí tés ként 3 havi il let mé -
nyé nek meg fe le lõ jut ta tás il le ti meg, to váb bá ré szé re az új
köz gyû lés to váb bi 3 havi il let mé nyé nek meg fe le lõ jut ta -
tást ad hat,

d) az el nö köt, el nök he lyet test, ha e tiszt sé get több vá -
lasz tá si pe ri ó du son ke resz tül, foly ta tó la go san töl ti be,
min den ki töl tött 4 éves pe ri ó dus után – az a) pont tel je sü lé -
se ese tén – to váb bi 1 havi il let mé nyé nek meg fe le lõ jut ta tás 
il le ti meg.

A köz gyû lés ha tás kö ré be tar to zó vá lasz tá si meg bí zás,
ki ne ve zés fel té te le a hor vát nyelv anya nyel vi szin tû is me -
re te.

Hatálybalépés

Az SZMSZ a ki hir de tés nap ján lép ha tály ba az zal, hogy
az SZMSZ 3–5. szá mú mel lék le te it a ha tály ba lé pés nap já -
tól szá mí tott 6 hó na pon be lül kell meg al kot ni.

A köz gyû lés a bi zott sá gi fel adat- és ha tás kö rö ket a ha -
tály ba lé pés tõl szá mí tott 3 hó na pon be lül ha tá roz za meg.

Zá ra dék:

Az SZMSZ-t a köz gyû lés 2007. áp ri lis 21. nap ján meg -
tar tott ülé sén fo gad ta el, az in ter ne tes hon la pon 2007. jú -
nius 13. nap ján je lent meg.

Hepp Mi hály s. k.,
el nök

1. számú melléklet

Az Országos Horvát Önkormányzat Közgyûlése
tagjainak névsora

 1. Oszt ro go nácz Jó zsef
 2. Aga tics Haj nal ka „Zo ri ca”
 3. Dr. Al-Emad né Ba la ti nácz Ma ri an na
 4. Ba la ti nácz Ist ván
 5. Ba rics Ar nold
 6. Draj kó Pé ter né
 7. Du dás Gyu la
 8. Du dás Jó zsef
 9. Fa ra gó Zol tán Gá bor
10. Go hér Mik lós né
11. Gyõr vá ri Gá bor
12. Gyu ricz Jó zsef
13. Hepp Mi hály
14. Hor váth Csa ba
15. Jak sics György
16. Ka ra gity Ist ván
17. Ko lo szár Ist ván
18. Ko vács né Kõ vá gó Anna Má ria
19. Kré kity Ist ván
20. Kriz ma nich Ist ván
21. Mar ko vics Jó zsef né
22. Mi á to vics Mi hály
23. Né meth Gá bor né
24. Nickl Pál
25. Dr. Pa y rits Fe renc
26. Pet ko vits Sán dor
27. Pet rics Má ria
28. Schma to vich Má tyás
29. Skra pits Lász ló
30. Stan do vár Mi hály
31. Szi ge csán Jó zsef né
32. Szi lá gyi Béla
33. Szol ga Jó zsef
34. Ta kács Jó zsef
35. Tar agyia György né
36. Tu rul Ist ván
37. Var ga Ár pád né Gre ges Zsu zsan na
38. Var go vics Jó zsef Ár pád né
39. Völ gyi Géza

2. számú melléklet

Közgyûlés által átruházott feladat- és hatáskörök
jegyzéke

Köz gyû lés el nö ké re át ru há zott ha tás kör:
– az éves költ ség ve té sen be lül 1000 E  Ft fel hasz ná lá sá -

ról, el nö ki ke ret cí mén ön ál ló an dönt.
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A Veszprém Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Földmûvelésügyi Igazgatóságának
(8200 Veszprém, Megyeház tér 1.)

h i r d e t m é n y e

A Veszp rém Me gyei Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal Föld mû ve lés ügyi Igaz ga tó sá ga a „Ba da csony” Me zõ gaz -
da sá gi Ipa ri Szö vet ke zet, Ne mes gu lács ma ra dék rész arány aranykoronáinak nevesítésére

n y i l v á n o s  s o r s o l á s t

tart.

A sor so lás he lye: Veszp rém, Me gye ház tér 1., III. eme let 317. szo ba, a Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal Föld mû -
ve lés ügyi Igaz ga tó ság hi va ta los helyisége.

A sor so lás idõ pont ja: 2007. no vem ber 27., 9 óra.

A rész vé tel re jo go sul tak köre: a Ta pol cai Föld hi va tal nyil ván tar tá sa sze rint ma ra dék, a még nem ne ve sí tett rész arány
arany ko ro ná val ren del ke zõ rész arány-tu laj do no sok.

A sor so lás ra ke rü lõ in gat la nok:

Te le pü lés: Áb ra hám hegy

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let 
(ha, m2)

AK
Sor so lás ra ke rü lõ

AK
Te her

0125/42 gyep 0,0395 0,75 0,75 Bá nya te lek.
0125/46 gyep 0,7623 14,56 1,19 Bá nya te lek.
0125/51 gyep 0,5107 9,75 9,75 Bá nya te lek.

Te le pü lés: Ba da csony tör de mic

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let 
(ha, m2)

AK
Sor so lás ra ke rü lõ

AK
Te her

023/8 gyep 13,2887 242,15 27,75 Ter mé szet vé dett te rü let.
Ma gán tu laj don ba nem ad ha tó.

Te le pü lés: Gyu la ke szi

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let 
(ha, m2)

AK
Sor so lás ra ke rü lõ

AK
Te her

042/8 gyep 11,6559 230,63 25,72 Ter mé szet vé dett te rü let, 
men te sít ve.
Bá nya szol gal mi jog, MOL.

044/15 gyep 24,7452 392,31 12,99 Ter mé szet vé dett te rü let.
Ma gán tu laj don ba nem ad ha tó.
Bá nya szol gal mi jog, MOL.

046 gyep 0,2341 6,30 6,30 Ter mé szet vé dett te rü let, 
men te sít ve.
Ve ze ték jog, vé dõ sáv OVB.

084/22 szõ lõ 2,4388 127,06 27,70 Víz ve ze té si jog, vé dõ sáv DRV.
084/25 szõ lõ 1,8679 84,49 28,86 Víz ve ze té si jog és vé dõ sáv.
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Te le pü lés: Káp ta lan tó ti

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let 
(ha, m2)

AK
Sor so lás ra ke rü lõ

AK
Te her

03 szán tó, gyep 21,9961 452,47 53,15 Ter mé szet vé dett te rü let, 
men te sít ve, mû em lék.

050/8 gyep, szán tó 22,8126 305,64 11,33 Ter mé szet vé dett te rü let. 
Ma gán tu laj don ba nem ke rül het.
Víz ve ze té si jog és vé dõ sáv.

0150/19 szõ lõ 2,9130 153,55 36,55 Ter mé szet vé dett te rü let, 
men te sít ve.

0274/2 szán tó 0,2676 3,96 3,96 Ter mé szet vé dett te rü let, 
men te sít ve.

0274/5 szán tó 1,3325 19,72 11,42 Ter mé szet vé dett te rü let, 
men te sít ve.

0274/6 szán tó 0,0694 1,03 1,03 Ter mé szet vé dett te rü let, 
men te sít ve.

0289/9 szán tó 0,2057 3,74 3,74 Ter mé szet vé dett te rü let, 
men te sít ve.

Te le pü lés: Kék kút

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let 
(ha, m2)

AK
Sor so lás ra ke rü lõ

AK
Te her

032/1 gyep, szán tó 10,3134 159,44 7,32 Ter mé szet vé dett te rü let.
Ma gán tu laj don ba nem ke rül het.

032/2 gyep 2,8443 44,59 9,07 Ter mé szet vé dett te rü let, 
men te sít ve.

Te le pü lés: Ne mes gu lács

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let 
(ha, m2)

AK
Sor so lás ra ke rü lõ

AK
Te her

05 gyep és árok 2,3358 62,83 21,60 Ter mé szet vé dett te rü let, 
men te sít ve.

026/59 gyep 0,7453 6,71 5,66 Ter mé szet vé dett te rü let, 
men te sít ve.

031/71 szõ lõ 0,2750 16,72 1,24 Ter mé szet vé dett te rü let, 
men te sít ve.

045/44 gyep 2,3720 63,81 63,81 Ter mé szet vé dett te rü let, 
men te sít ve.
Gáz ve ze té si szol gal mi jog.
Táv köz lé si ve ze tékjog.

050 szán tó és árok 17,9388 358,78 324,68 Ter mé szet vé dett te rü let, 
men te sít ve.

Te le pü lés: Sal föld

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let 
(ha, m2)

AK
Sor so lás ra ke rü lõ

AK
Te her

035/9 szán tó, gyep 19,5920 299,48 10,44 Ter mé szet vé dett te rü let.
Ma gán tu laj don ba nem ke rül het.

090/15 erdõ, gyep,
szõ lõ, szán tó

8,3568 13,92 6,81 Ter mé szet vé dett te rü let.
Ma gán tu laj don ba nem ke rül het.
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Te le pü lés: Ta pol ca

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let 
(ha, m2)

AK
Sor so lás ra ke rü lõ

AK
Te her

0300/7 szán tó 9,9452 127,23 0,87
0454/9 szán tó, gyep 11,8991 173,57 28,88
0481/5 szõ lõ 1,2090 62,99 10,03
0558/7 szán tó 1,2805 18,95 2,11

Te le pü lés: Za la ha láp

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let 
(ha, m2)

AK
Sor so lás ra ke rü lõ

AK
Te her

0228/16 szõ lõ 3,8955 202,96 23,97 Szenny víz ve ze ték vé dõ sáv, 
ve ze ték jog.

A sor so lás nyil vá nos, azon bár ki je len le het.

A sor so lá son bár mely ok ból meg nem je le nõ jo go sult ké sõbb a mu lasz tás ra hi vat koz va sem mi fé le jo got nem ér vé nye -
sít het, eb bõl az ok ból a sor so lás ered mé nye nem vál toz tat ha tó meg.

A meg je le né sé ben aka dá lyo zott ér de kelt sze mély sza bály sze rû meg ha tal ma zás sal el lá tott meg ha tal ma zot tal kép vi sel -
tet he ti ma gát.

Aki nek a nyil vá nos sor so lás jo gos ér de két érin ti vagy sér ti, tör vény sér tés re hi vat ko zás sal a sor so lást kö ve tõ 48 órán
be lül a Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal hoz cím zett, de a Veszp rém Me gyei Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va -
tal Föld mû ve lés ügyi Igaz ga tó ság hoz ki fo gást nyújt hat be.

Dr. Ra do vits Ti bor s. k.,
fõ igaz ga tó
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Személyi rész

SZEMÉLYÜGYI HÍREK

Az Igazságügyi

és Rendészeti Minisztérium

személyügyi hírei

Kitüntetések

A Magyar Köztársaság elnöke – az igazságügyi és ren-
dészeti miniszter elõterjesztésére – augusztus 20-a alkal-
mából

rendõr dandártábornokká kinevezte

dr. Piros Attila r. ezredest, az Igazságügyi és Rendészeti
Minisztérium szakállamtitkárát;

nyugalmazott büntetés-végrehajtási dandártábornokká
kinevezte

dr. Csordás Sándor nyugalmazott bv. ezredest, a Fõvá-
rosi Fõügyészség osztályvezetõ ügyészét.

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
TISZTIKERESZTJE

(polgári tagozat)

kitüntetést adományozott

dr. Bessenyõ Zsoltnak, a Fõvárosi Ítélõtábla bírájának,
dr. Bujáki Istvánnak, a Nagykátai Városi Bíróság elnö-

kének,
dr. Csonkáné dr. Varga Margitnak, a Nógrád Megyei

Bíróság elnökhelyettesének,
dr. Fabricius Lászlónak, a Fõvárosi Bíróság tanácselnö-

kének,
dr. Hegyvári Sándornak, a Jász-Nagykun-Szolnok Me-

gyei Bíróság tanácselnökének,
dr. Juhász Lászlónak, a Pécsi Ítélõtábla kollégiumveze-

tõjének,
dr. Miszori Lászlónak, a Pest Megyei Bíróság kollégi-

umvezetõjének,
dr. Paál Sándornénak, a Gyõri Munkaügyi Bíróság el-

nökének,
Ráczné dr. Balogh Katalinnak, a Békés Megyei Bíróság

tanácselnökének,
dr. Rupa Melindának, a Zalaegerszegi Városi Bíróság

elnökének,

dr. Vajda Lászlónak, a Bács-Kiskun Megyei Bíróság ta-
nácselnökének,

Elek Oszkárnénak, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Bíróság tanácselnökének,

dr. Fazekas Sándornak, a Pesti Központi Kerületi Bíró-
ság elnökének,

dr. Kovács Kázmér ügyvédnek,
dr. Magyar Károlynak, a Zala Megyei Bíróság elnö-

kének,
dr. Visegrády Antalnak, az MTA doktorának, a Pécsi Tu-

dományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Jogi és Ál-
lambölcseleti Tanszék tanszékvezetõ egyetemi tanárának,

Roby Lakatos hegedûmûvésznek;

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
LOVAGKERESZTJE

(polgári tagozat)

kitüntetést adományozott

Bozókiné dr. Ádler Katalinnak, a Szentendrei Városi
Bíróság elnökének,

dr. Duxné dr. Velcsov Katalinnak, a Csongrád Megyei
Bíróság csoportvezetõ bírójának,

Mezeyné dr. Ripszky Juditnak, a Heves Megyei Bíróság
kollégiumvezetõ-helyettesének,

dr. Szabó Józsefnek, a Debreceni Ítélõtábla bírójának,
Szûts Károlynénak, a Szegedi Ítélõtábla bírójának,
Fürcht Klárának, az Igazságügyi és Rendészeti Minisz-

térium vezetõ fõtanácsosának, a Szabadságharcosokért
Közalapítvány kuratóriumi titkárának,

dr. Kalász Györgynek, az IRM Központi Kórház és In-
tézményei osztályvezetõ fõorvosának,

Katonáné dr. Borka Katalin ny. bv. dandártábornoknak,
az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium osztályvezetõ-
jének,

dr. Kiss Daisy ügyvédnek, a Magyar Ügyvédi Kamara
titkárának,

dr. Pintér Ferencnének, az Igazságügyi és Rendészeti
Minisztérium fõosztályvezetõjének,

dr. Rátkai Ferenc ügyvédnek, a Somogy Megyei Tudo-
mányos Ismeretterjesztõ Társulat alelnökének;

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
LOVAGKERESZTJE

(katonai tagozat)

kitüntetést adományozott

dr. Dános Valér r. dandártábornoknak, az állam- és jog-
tudomány doktorának, az IRM Oktatási Fõigazgatóság
Rendészeti és Bûnmegelõzési Intézet igazgatójának,
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dr. Heylmann Katalin bv. o. ezredesnek, bv. fõtanácsos-
nak, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága fõ-
osztályvezetõjének,

dr. Kovács Sándor r. ezredesnek, rendõrségi fõtanácsos-
nak, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendõr-fõkapi-
tányság bûnügyi igazgatójának, fõkapitány-helyettesnek,

dr. Nemes Ferenc r. ezredesnek, a Komárom-Esztergom
Megyei Rendõr-fõkapitányság, fõkapitány-helyettesének,
a Közbiztonsági Szervek igazgatójának,

dr. Orosz Gyula r. ezredesnek, a Heves Megyei Rend-
õr-fõkapitányság bûnügyi igazgatójának, fõkapitány-he-
lyettesnek;

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI
ARANY ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozat)

kitüntetést adományozott

Hegyi Istvánnak, a Bûnügyi Szakértõi és Kutatóintézet
Kriminalisztikai Szakértõi osztálya csoportvezetõjének;

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI
ARANY ÉRDEMKERESZT

(katonai tagozat)

kitüntetést adományozott

dr. Bazsó László r. alezredesnek, a Fejér Megyei Rend-
õr-fõkapitányság Bicskei Rendõrkapitánysága vezetõ-
jének,

Perlaki Attila Károly r. ezredesnek, rendõrségi fõtaná-
csosnak, a Budapesti Rendõr-fõkapitányság VIII. kerületi
Rendõrkapitánysága kapitányságvezetõjének,

dr. Szabó János r. alezredesnek, a Veszprém Megyei
Rendõr-fõkapitányság Várpalota Rendõrkapitánysága ka-
pitányságvezetõjének;

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI
EZÜST ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozat)

kitüntetést adományozott

Bodzsár Jánosnénak, az Országos Atomenergia Hivatal
fõmunkatársának,

Boros Zoltánnénak, a Vas Megyei Bíróság irodavezetõ-
jének,

Fekete Istvánnak, az Igazságügyi és Rendészeti Minisz-
térium Cégszolgálata fõosztályvezetõ-helyettesének,

Galiné Szabó Ilonának, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Me-
gyei Bíróság tisztviselõjének,

Hay Györgynének, az Országos Igazságszolgáltatási
Tanács Hivatala tisztviselõjének,

Licz Andrásnénak, a Fõvárosi Bíróság tisztviselõjének,

Nyíri Lászlónénak, az IRM Központi Kórház és Intéz-
ményei ápolási igazgatóhelyettesének,

Nyírõ Lajos Lászlónénak, az Ózdi Városi Bíróság tiszt-
viselõjének,

dr. Pádár Zsoltnak, a Bûnügyi Szakértõi és Kutatóin-
tézet Hemogenetikai Szakértõi osztálya osztályvezetõ-
jének,

Pecsenye Sándornak, az Igazságügyi Szakértõi és Ku-
tató Intézetek fõigazgató-helyettesének,

Sas Ferenc ny. r. ezredesnek, rendõrségi fõtanácsosnak,
az IRM Oktatási Fõigazgatóság, Oktatásigazgatási osztá-
lya vezetõ-fõtanácsosának, szakmai fõtanácsadójának,

Szõnyi Zoltánnak, az Országos Atomenergia Hivatal
szakmai fõtanácsadójának,

Takács Lajosnénak, a Debreceni Ítélõtábla csoportveze-
tõjének,

Török Gábornak, a Bevándorlási és Állampolgársági
Hivatal Dél-dunántúli Regionális Igazgatóság idegenren-
dészeti osztályvezetõjének,

dr. Varga Zoltánnénak, a Fõvárosi Bíróság csoportve-
zetõjének;

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI
EZÜST ÉRDEMKERESZT

(katonai tagozat)

kitüntetést adományozott

His Imre r. ezredesnek, az Országos Rendõr-fõkapi-
tányság osztályvezetõjének,

Kormos János r. alezredesnek, rendõrségi tanácsosnak,
a Hajdú-Bihar Megyei Rendõr-fõkapitányság Bûnügyi
Szervek osztályvezetõjének,

dr. Pelbárt Éva r. alezredesnek, rendõrségi fõtanácsos-
nak, az Országos Rendõr-fõkapitányság osztályvezetõ-
jének;

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI
BRONZ ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozat)

kitüntetést adományozott

Aranyos Istvánnénak, a Békés Megyei Bíróság tisztvi-
selõjének,

dr. Bodnárné Nyíri Adriennének, az Egri Városi Bíró-
ság irodavezetõjének,

Burai Józsefnének, a Csongrád Megyei Bíróság tisztvi-
selõjének,

Fekete Jánosnénak, az Egri Városi Bíróság irodaveze-
tõjének,

Karbán Károlynénak, a Szentendrei Városi Bíróság
tisztviselõjének,
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Komáromi Jánosnénak, a Fõvárosi Bíróság írnokának,
Szöllõsi Gábornak, a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság gép-

kocsivezetõjének,
Vargáné Kopócs Valériának, a Vásárosnaményi Városi

Bíróság tisztviselõjének.

Kinevezések

Az igazságügyi és rendészeti miniszter

dr. Kámán Tímea rendõr századost, az Igazságügyi és
Rendészeti Minisztérium Miniszteri Kabinet Miniszteri
Titkárságára határozatlan idõre kiemelt fõreferensnek

kinevezte,

dr. Vízvári György rendõr ezredest, az Igazságügyi és
Rendészeti Minisztérium Miniszteri Kabinet Miniszteri
Titkárságára határozatlan idõre fõosztályvezetõ-helyet-
tesnek

berendelte,

dr. Baranyi Bertold igazságügyi és rendészeti miniszté-
riumi osztályvezetõ osztályvezetõi megbízását

visszavonta

és egyidejûleg az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium
Alkotmányjogi fõosztályán fõosztályvezetõ-helyettesi fel-
adatok ellátásával fõosztályvezetõ-helyettesnek

megbízta,

dr. Jakubovich Nóra Tamara igazságügyi és rendészeti
minisztériumi fõosztályvezetõ fõosztály-vezetõi megbí-
zását

visszavonta

és egyidejûleg szakmai fõtanácsadói címet

adományozott,

Laborcné dr. Balogh Éva igazságügyi és rendészeti mi-
nisztériumi fõosztályvezetõ-helyettes fõosztályvezetõ-he-
lyettesi megbízását

visszavonta

és egyidejûleg az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium
Alkotmányjogi fõosztályán fõosztály-vezetõi feladatok el-
látásával fõosztályvezetõnek

megbízta,

dr. Soós László Igazságügyi és Rendészeti Minisztéri-
umba beosztott bíró, fõosztályvezetõ fõosztály-vezetõi
megbízását

visszavonta

és egyidejûleg szakmai fõtanácsadói címet

adományozott,

dr. Szurday Kinga igazságügyi és rendészeti miniszté-
riumi osztályvezetõ osztályvezetõi megbízását

visszavonta

és egyidejûleg az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium
Állampolgársági, Kegyelmi és Hatósági fõosztályán fõ-
osztályvezetõ-helyettesi feladatok ellátásával fõosztályve-
zetõ-helyettesnek,

dr. Galambos Gábor igazságügyi és rendészeti minisz-
tériumi tanácsost, az Igazságügyi és Rendészeti Miniszté-
rium Alkotmányjogi fõosztály Deregulációs és Jogsza-
bály-nyilvántartási osztályán osztályvezetõi feladatok el-
látásával osztályvezetõnek,

dr. Gárdos Péter igazságügyi és rendészeti minisztériu-
mi tanácsost, az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium
Alkotmányjogi fõosztály Alkotmányjogi Kodifikációs
osztályán osztályvezetõi feladatok ellátásával osztályve-
zetõnek,

Piros Zsuzsanna Judit igazságügyi és rendészeti mi-
nisztériumi szakmai fõtanácsadót, az Igazságügyi és Ren-
dészeti Minisztérium Állampolgársági, Kegyelmi és Ható-
sági fõosztály Hatósági osztályán osztályvezetõi feladatok
ellátásával osztályvezetõnek,

dr. Szabó Krisztián igazságügyi és rendészeti miniszté-
riumi tanácsost, az Igazságügyi és Rendészeti Minisztéri-
um Állampolgársági, Kegyelmi és Hatósági fõosztály
Igazgatási osztályán osztályvezetõi feladatok ellátásával
osztályvezetõnek,

dr. Szalmásy Éva igazságügyi és rendészeti minisztériu-
mi tanácsost, az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium
Migrációs fõosztály Migrációs Igazgatási osztályán osz-
tályvezetõi feladatok ellátásával osztályvezetõnek

megbízta,

dr. Orosz Péter igazságügyi és rendészeti minisztériumi
tanácsosnak szakmai tanácsadói címet,

dr. Szilas Péter igazságügyi és rendészeti minisztériumi
tanácsosnak szakmai tanácsadói címet

adományozott.
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A kabinetfõnök

Papp Géza György budapesti lakost, az Igazságügyi és
Rendészeti Minisztérium Miniszteri Kabinet Cégszolgála-
tára határozatlan idõre fogalmazónak

kinevezte.

Az európai uniós és büntetõjogi szakállamtitkár

dr. Boldizsár Judit szigetszentmiklósi lakost az Igaz-
ságügyi és Rendészeti Minisztérium Európai Uniós Jogi
fõosztály Jogharmonizációs osztályára határozott idõre
próbaidõ kikötésével fogalmazónak

kinevezte.

A közjogi szakállamtitkár

dr. Gálné Holenik Lúcia Magdolna budapesti lakost, az
Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Alkotmányjogi
fõosztályára határozatlan idõre próbaidõ kikötésével fõ-
munkatársnak,

dr. Horváth András gyõri lakost, az Igazságügyi és Ren-
dészeti Minisztérium Alkotmányjogi fõosztály Alkot-
mányjogi Kodifikációs osztályára határozott idõre próba-
idõ kikötésével fogalmazónak,

dr. Mike Gyula móri lakost, az Igazságügyi és Rendé-
szeti Minisztérium Alkotmányjogi fõosztály Alkotmány-
jogi Kodifikációs osztályára határozatlan idõre próbaidõ
kikötésével fogalmazónak,

dr. Szabó Zsuzsanna jászjákóhalmi lakost, az Igazság-
ügyi és Rendészeti Minisztérium Alkotmányjogi fõosztály
Alkotmányjogi Kodifikációs osztályára határozatlan idõre
próbaidõ kikötésével fogalmazónak,

dr. Sós Inez szegedi lakost, az Igazságügyi és Rendé-
szeti Minisztérium Migrációs fõosztály Migrációs Kodifi-
kációs osztályára határozatlan idõre próbaidõ kikötésével
tanácsosnak

kinevezte.

Közszolgálatijogviszony-megszûnések

Közszolgálati jogviszonya megszûnt

közös megegyezéssel
dr. Szatmári Csaba igazságügyi és rendészeti miniszté-

riumi tanácsosnak,
dr. Tóth Dóra igazságügyi és rendészeti minisztériumi

vezetõ-tanácsosnak,

berendelés megszüntetésével
Baán Pál rendõr alezredesnek,
Csonka Györgyi rendõr alezredesnek, osztályveze-

tõnek,
dr. Tóth Attila rendõr alezredesnek,
Zipperer József rendõr alezredesnek, fõosztályvezetõ-

helyettesnek.

ÁLLÁSPÁLYÁZATOK

A Miniszterelnöki Hivatal
pályázatot hirdet

osztályvezetõi munkakör betöltésére

A Miniszterelnöki Hivatal köztisztviselõk jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.)
10. §-a alapján pályázatot hirdet az alábbiak szerint.

1. A betöltendõ munkakör, vezetõi megbízás vagy kine-
vezés esetén a vezetett szervezeti egység megnevezése.

A kisebbség- és nemzetpolitikáért felelõs szakállamtit-
kár irányítása alá tartozó Nemzeti és Etnikai Kisebbségi
fõosztály, Kisebbségi Jogi és Önkormányzati osztály, osz-
tályvezetõ.

2. Az ellátandó feladatok ismertetése:
Az osztályvezetõ feladatkörébe tartozik – a fõosztályt

vezetõ fõigazgató irányításával:
– a Kisebbségi Jogi és Önkormányzati osztály ve-

zetése,
– a kisebbségi törvény végrehajtásával kapcsolatos fel-

adatok ellátása,
– a kisebbségi önkormányzatisággal kapcsolatos kor-

mányzati intézkedések kezdeményezése, véleményezése,
végrehajtása,

– kapcsolattartás azon települési, területi önkormány-
zatokkal, amelyek mûködési területén kisebbségi önkor-
mányzat alakult, részükre szakmai segítségnyújtás bizto-
sítása,

– kapcsolattartás a regionális közigazgatási hivatalok
törvényességi és szervezési fõosztályaival, valamint a társ-
minisztériumokkal, a kisebbségi önkormányzati rendszer
mûködésével összefüggõ feladatok ellátásában,

– a kisebbségi önkormányzati adatbázis kezelése,
– szakmai konferenciák szervezése, elõadások tartása.

3. A munkakör betöltéséhez, illetve a pályázat elnyeré-
séhez jogszabályban elõírt és egyéb szükséges valamennyi
feltétel:

– magyar állampolgárság,
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– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– szakirányú felsõfokú végzettség (jogász szakképzett-

ség, közgazdasági vagy bölcsészettudományi felsõokta-
tásban szerzett szakképzettség, fõiskolai szintû államigaz-
gatási és szociális igazgatási szakképzettség),

– közigazgatási gyakorlat,
– „C” típusú nemzetbiztonsági ellenõrzés.

Elõnyt jelent:
– kisebbségi önkormányzatiság ismerete,
– jogi munkakörben szerzett gyakorlat,
– tárgyalóképes angolnyelv-ismeret,
– államigazgatásban szerzett vezetõi gyakorlat.

4. Az illetményre és az egyéb juttatásra vonatkozó tájé-
koztatás:

Az illetményre a Ktv. rendelkezései az irányadók,
egyéb juttatások körében a munkáltató – a Ktv.-ben, illet-
ve a Szociális Szabályzatában foglaltak szerint – helyi
közlekedési bérlet, étkezési hozzájárulást, ruházati- és
utazásiköltség-térítést, lakásbérleti támogatást és üdülési
hozzájárulást biztosít.

5. A pályázat benyújtásának feltételei:
A pályázatot postai úton a Miniszterelnöki Hivatal

Munkaügyi, Jogi és Biztonsági fõosztály 1357 Budapest,
Pf. 2 címre kell benyújtani. A csatolandó anyagok nélküli
szakmai önéletrajzot az allaspalyazatok@meh.hu e-mail
címre is meg kell küldeni. A pályázat hivatkozási számát a
pályázati anyagokon és a postai borítékon is fel kell tün-
tetni.

6. A pályázathoz csatolandó iratok felsorolása:
– a pályázó szakmai önéletrajza, a referenciát adó sze-

mélyek megjelölésével,
– iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló do-

kumentumok fénymásolata,
– 1 db arcfénykép,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-

vány fénymásolata.

7. A pályázat benyújtásának határideje:

2007. október 31.

8. A pályázat elbírálásának határideje: 2007. novem-
ber 15.

9. Az állás betöltésének idõpontja: 2007. december 1.

10. A pályázati eljárásra és a pályázat elbírálásának
módjára vonatkozó tájékoztatás:

Az érvényes pályázatok közül a nyertes pályázatot a ki-
nevezésre jogosult választja ki. A pályázatok értékelésére
a kinevezési jogkör gyakorlójának döntése alapján leg-

alább háromtagú elõkészítõ bizottság hozható létre.
A döntésrõl a pályázókat legkésõbb 8 napon belül postai
úton vagy – amennyiben pályázati anyagában e-mail címét
is feltüntette – elektronikus levélben értesítjük. A pályá-
zati kiírással kapcsolatban további információ a [06 (1)
441-2210-es és 06 (1) 441-2215-ös telefonszámokon,
illetve az allaspalyazatok@meh.hu e-mail címen kérhetõ].

A Kormányzati Személyügyi, Szolgáltató
és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK)

felvételt hirdet
határozott idejû közalkalmazotti jogviszony

keretében
a ROP 3.1.1. Programigazgatóság

irodavezetõi munkakörének betöltésére

Feladata többek között:
– közremûködik a programterv kialakításában, megter-

vezi a programigazgatóság tevékenységeit,
– irányítja a programterv megvalósításában a Program-

igazgatóság személyi állományát,
– összehangolja az egyes projektek szervezési feladatait,
– szervezi a Programigazgatóság döntéseinek admi-

nisztratív elõkészítését,
– távollétében, vagy akadályoztatása esetén ellátja a

Programigazgató helyettesítését,
– folyamatosan figyelemmel kíséri a Programterv vég-

rehajtását, kialakítja a monitoring rendszerét és gondosko-
dik annak mûködésérõl,

– elkészíti az igazgatóság programnaptárát és gondos-
kodik annak folyamatos vezetésérõl, naprakészségérõl,

– szervezi az igazgatóság ügyvitelét,
– szervezi az igazgatóság kommunikációját és partner-

kapcsolatait,
– koordinálja a Program végrehajtásával kapcsolatos

munkaértekezletek, szakmai tanácskozások, konferenciák
szervezését,

– gondoskodik a Programhoz kapcsolódó kiküldetések
megszervezésérõl, elszámolásáról és kezeli a kiküldetések
jelentéseit,

– megszervezi a program adatbázisainak kialakítását és
mûködtetését, közvetlenül vezeti a nyilvántartások keze-
lését,

– elõkészíti a program végrehajtásáról esedékes jelen-
téseket,

– lebonyolítja az igazgatóság mûködéséhez szükséges
eszközbeszerzéseket,

– gondoskodik a programhoz kapcsolódó analitikák
vezetésérõl a pénzügyi menedzser közremûködésével,

– szervezi az egyes projektek végrehajtásának szakmai
és pénzügyi ellenõrzését, értékelését.
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A közalkalmazotti jogviszony határozott idõre szól: a
Regionális Fejlesztési Operatív Program és INTERREG
Közösségi Kezdeményezés Irányító Hatósága és a KSZK
között létrejött támogatási szerzõdésben meghatározott
program végrehajtásáig, várhatóan 2008. június 30-ig.

Alkalmazási feltételek:
– szakirányú felsõfokú végzettség,
– irodavezetõi területen szerzett tapasztalat (legalább

egyéves),
– önálló munkavégzés,
– precizitás, pontosság, jó kommunikációs készség,
– logikus és gyakorlatias munkavégzés,
– rendszerszemlélet, szervezõkészség,
– Word, Excel és Power Point felhasználói szintû is-

merete,
– büntetlen elõélet.

Az elbírálásnál elõnyt jelent:
– projektszervezetben szerzett tapasztalat,
– pályáztatási, pályázati ismeret az európai uniós forrá-

sok felhasználása területén,
– szakmai és/vagy pénzügyi monitoring tapasztalat,
– közigazgatásban megvalósuló projektek irányítása,
– társalgási szintû angolnyelv-tudás.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– iskolai végzettséget, képzettséget tanúsító okiratok

másolatát.

A foglalkoztatási jogviszonyra, így az illetmény megál-
lapítására a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. tv. vonatkozó rendelkezései az irányadók.

A pályázatok benyújtásának határideje:

2007. november 5.

A pályázatok elbírálásának határideje: a benyújtástól
számított 15. nap.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni a 441-1091-es
telefonszámon Markó Katalinnál lehet.

A pályázatokat zárt borítékban, egy példányban kérjük
eljuttatni az alábbi címre: Kormányzati Személyügyi Szol-
gáltató és Közigazgatási Képzési Központ, 1054 Buda-
pest, Alkotmány u. 25. A borítékra kérjük írják rá: „Iroda-
vezetõi pályázat”.

A Kormányzati Személyügyi, Szolgáltató
és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK)

felvételt hirdet
határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony

keretében
Távoktatási Központ

vezetõi munkakörének betöltésére

Feladata a Távoktatási Központ vezetése, amely magá-
ba foglalja többek között a következõket:

– szervezi a Távoktatási Központ munkáját,
– szakmai irányítást gyakorol a távoktatási továbbkép-

zési feladatok ellátásában,
– gondoskodik az e-learning tananyagok szakmai átvé-

telérõl és minõsítésérõl,
– módszertani támogatást nyújt az éves továbbképzési

tervek elõkészítési munkálataiban,
– közremûködik a középtávú továbbképzési terv szak-

mai elõkészítésében,
– gondoskodik a távoktatási koncepció kifejlesztésérõl

és folyamatos továbbfejlesztésérõl.

Alkalmazási feltételek:
– szakirányú felsõfokú végzettség,
– közigazgatásban HR és oktatási területen szerzett ta-

pasztalat,
– intézményi tapasztalat az e-learning tevékenység be-

vezetésében,
– tapasztalat e-learning tananyagok fejlesztésében,
– e-learning-es keretrendszerek ismerete,
– tapasztalat közbeszerzési eljárások lebonyolításában,

dokumentációk elkészítésében.
– angol „C” típusú középfokú nyelvvizsga,
– büntetlen elõélet.

Az elbírálásnál elõnyt jelent, amennyiben a jelentkezõ:
– humánerõforrás-gazdálkodási diplomával rendelkezik,
– részt vett közigazgatási szerveknél humánerõforrás

témájú nemzetközi projektekben,
– közigazgatási oktatási projektet vezetett.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– iskolai végzettséget, képzettséget tanúsító okiratok

másolatát,
– az alkalmazási feltételek meglétének igazolását, refe-

renciát adó személyek elérhetõségének megadása mellett.

A foglalkoztatási jogviszonyra, így az illetmény megál-
lapítására a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. tv. vonatkozó rendelkezései az irányadók.

A pályázatok benyújtásának határideje:

2007. november 5.
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A pályázatok elbírálásának határideje: a benyújtástól
számított 15. nap.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni a 441-1249-es
telefonszámon Bálintné Virág Évánál lehet.

A pályázatokat zárt borítékban, egy példányban kérjük
eljuttatni az alábbi címre: Kormányzati Személyügyi Szol-
gáltató és Közigazgatási Képzési Központ, 1054 Buda-
pest, Alkotmány u. 25. A borítékra kérjük írják rá: „Távok-
tatási Központ vezetõi pályázat ”.

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások

Központi Hivatalának elnöke

pályázatot hirdet

a Kormányzati Frekvenciagazdálkodási Hatóság

Frekvenciagazdálkodási Hatósági osztálya

mérnöki munkakörének betöltésére

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások
Központi Hivatalának elnöke a köztisztviselõk jogállásá-
ról szóló 1992. évi XXIII. tv. (Ktv.) 10. § (1) bekezdése
alapján pályázatot ír ki a Kormányzati Frekvenciagazdál-
kodási Hatóság Frekvenciagazdálkodási Hatósági osztá-
lya mérnöki munkakörének betöltésére az alábbi feltéte-
lekkel:

A pályázat feltételei:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség,
– a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995.

(II. 3.) Korm. rendelet 3. sz. melléklet 51. pontjában az
ügyintézõ 1-es besorolási osztályra vonatkozóan megjelölt
felsõfokú állami iskolai végzettségek valamelyikének
megléte,

– angol nyelvbõl államilag elismert középfokú „C” tí-
pusú nyelvvizsga,

– rádiómérõ-gépkocsi üzemeltetéséhez szükséges
egészségi alkalmasság,

– felhasználói jártasság számítógépes szövegszerkesz-
tésben.

Elõnyt jelent:
– közigazgatási alapvizsga, vagy annak megfelelõ is-

kolai végzettségek megléte,
– közigazgatási szakvizsga, vagy annak megfelelõ jogi

szakvizsga, tudományos fokozat megléte,
– felhasználói jártasság számítógépes prezentációk ké-

szítésében, táblázat-, illetõleg adatbázis-kezelésben,
– német- vagy francianyelv-ismeret,
– a hírközlési ágazatban, mikrohullámú, illetve URH-

eszközök üzemeltetésében, a rádiómérések területén, ille-
tõleg a közigazgatásban szerzett tapasztalat.

A pályázathoz csatolni kell:
– a pályázó szakmai önéletrajzát,
– végzettségét igazoló dokumentumok fénymásolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-

ványt,
– a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy

= a fontos és bizalmas munkakörökre a nemzetbiz-
tonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. tör-
vény 3. számú mellékletében elõírt, az állami élet
és a nemzetgazdaság jogszerû mûködéséhez szük-
séges biztonsági feltételeknek megfelelést tisztázó
„B” típusú ellenõrzésnek aláveti magát,

= az állás betöltésénél összeférhetetlenséget ered-
ményezõ körülmény nem áll fenn, illetve azokat a
kinevezése idõpontjáig megszünteti,

= a Ktv. 22/A. §-ában elõírt vagyonnyilatkozati kö-
telezettségének eleget tesz,

= a kinevezést megelõzõ egészségügyi alkalmasságát
igazoló üzemorvosi vizsgálatnak aláveti magát.

A Kormányzati Frekvenciagazdálkodási Hatóság Frek-
venciagazdálkodási Hatósági osztály mérnök ügyintézõjé-
nek feladatkörét képezi:

– frekvenciakijelölési, rádióengedélyezési eljárások,
bel- és külföldi frekvenciakoordináció, rádióberendezés
nyilvántartásba vételi eljárások lefolytatása,

– közremûködés hatósági ellenõrzésekben,
– részvétel rádiózavar-elhárításban.

A foglalkoztatás körülményei, illetmény és juttatások:
A mérnök ügyintézõ jogállására, illetményére és jut-

tatásaira a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. tv. (Ktv.), valamint a Közigazgatási és Elektro-
nikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Közszolgálati
szabályzatában foglaltak az irányadók.

A kinevezés határozatlan idõre szól.

A pályázat benyújtása:
A pályázatot elektronikus úton a szemelyzeti.foosz-

taly@mail.ahiv.hu e-mail címre, vagy postán a Közigaz-
gatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hiva-
tala Személyzeti és Munkaügyi fõosztályának – 1450 Bu-
dapest, Pf. 81 – címezve lehet benyújtani.

A pályázat benyújtásának határideje:

2007. november 6.

A pályázatot kísérõ levélben kérjük feltüntetni: „Kor-
mányzati Frekvenciagazdálkodási Hatóság Frekvencia-
gazdálkodási Hatósági osztály mérnök ügyintézõi pá-
lyázat”.

A pályázat elbírálásának rendje:
– a pályázatot a Közigazgatási és Elektronikus Köz-

szolgáltatások Központi Hivatala elnöke bírálja el,
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– a döntésrõl a pályázót legkésõbb 8 napon belül írás-
ban értesítjük.

A pályázatok elbírálásának határideje: 2007. novem-
ber 20.

Az állás betöltésének várható idõpontja legkorábban:
2007. december 1.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információ a
456-6547-es telefonszámon kérhetõ.

A Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság
ÖTM–IRM Szolgáltatási fõosztálya

pályázatot ír ki
kazánfûtõi munkakör betöltésére

Feladat:
– biztosítja a kezelésére bízott kazánok (hõközpontok)

és segédberendezéseik szakszerû üzemeltetését,
– gondoskodik az üzemeltetés közben elõforduló ki-

sebb meghibásodások megszüntetésérõl – amennyiben
azonnali hibaelhárítást igényel,

– naprakészen vezeti a fûtési/üzemeltetési adminiszt-
rációt.

Pályázati feltételek:
– 8 általános, vagy középfokú iskolai végzettség,
– kis teljesítményû kazánfûtõi szakvizsga,
– minimum 3 éves szakmai gyakorlat kazánfûtés terü-

letén.

A pályázathoz csatolni kell:
– fényképes szakmai önéletrajzot,
– a pályázó hozzájáruló nyilatkozatát arról, hogy pá-

lyázati anyagát az elbírálásában részt vevõk megismer-
hetik.

Illetmény, valamint az egyéb juttatások megállapítása a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény és végrehajtási rendeletei, valamint a Fõigazgató-
ság szabályzataiban rögzítettek alapján történik.

A pályázatot Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság,
1357 Budapest, Pf. 2 címére kérjük benyújtani. A borí-
tékon kérjük tüntesse fel: „Pályázat kazánfûtõi munka-
körre”.

A pályázat benyújtásának határideje: a Hivatalos Érte-
sítõben történõ megjelenést követõ 15. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határ-
idõt követõ 30 napon belül.

A Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság
OKM Szolgáltatási fõosztálya

pályázatot ír ki
mûszaki csoportvezetõi munkakör betöltésére

Feladat:
– irodaház komplex üzemeltetése saját karbantartókkal,
– külsõ vállalkozók bevonása az üzemeltetésbe (elõké-

szítéstõl számlaigazolásig),
– adminisztratív teendõk ellátása, mûszaki dokumentá-

ciók kezelése, adatszolgáltatások, energiajelentés stb.

Pályázati feltételek:
– felsõfokú szakirányú végzettség,
– legalább 5 éves szakmai gyakorlat, közigazgatási

szervnél irodaház-üzemeltetés területén szerzett gyakorlat
elõnyt jelent,

– felhasználói szintû számítógépes ismeret,
– közbeszerzési gyakorlat,
– terhelhetõség, jó problémamegoldó képesség, preci-

zitás.

A pályázathoz csatolni kell:
– fényképes szakmai önéletrajzot,
– a pályázó hozzájáruló nyilatkozatát arról, hogy pályá-

zati anyagát az elbírálásában részt vevõk megismerhetik.

Illetmény, valamint az egyéb juttatások megállapítása a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény és végrehajtási rendeletei, valamint a Fõigazgató-
ság szabályzataiban rögzítettek alapján történik.

A pályázatot Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság,
1357 Budapest, Pf. 2 címére kérjük benyújtani. A boríté-
kon kérjük tüntesse fel: „Pályázat mûszaki csoportvezetõ
munkakörre”.

A pályázat benyújtásának határideje: a Hivatalos Érte-
sítõben történõ megjelenést követõ 15. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határ-
idõt követõ 30 napon belül.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyûlése
pályázatot hirdet

a Jószolgálati Otthon intézmény
(2400 Dunaújváros, Liget köz 6.)

magasabb vezetõi – intézményvezetõ elnevezésû –
beosztás betöltésére

Az állás betölthetõ: a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a
gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történõ vég-
rehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 4. §
(2) bekezdése alapján.
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A Jószolgálati Otthon integrált intézmény, mely az
alábbi ellátásokat nyújtja: támogató szolgáltatás, fogyaté-
kos személyek nappali ellátása, fogyatékos személyek át-
meneti és ápoló-gondozó otthona, szociális foglalkoztatás.

Pályázati feltételek:
– büntetlen elõélet,
– szakirányú szakképzettség: felsõfokú szociális alap-

végzettség (általános szociális munkás, szociális munkás,
szociális szervezõ, szociálpolitikus, szociálpedagógus),
szakirányú szakképzettség hiányában: gyógypedagógus,
pszichopedagógus, pszichológus, fõiskolai végzettségû
védõnõ,

– legalább ötéves, a gyermekvédelem, a szociális ellá-
tás, illetve a közoktatás területén szerzett felsõfokú, vagy
felsõfokú szakmai képesítést igénylõ munkakörben szer-
zett szakmai gyakorlat.

A magasabb vezetõi megbízás 2008. január 1-jétõl
2012. december 31-ig szól.

A pályázathoz csatolni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– erkölcsi bizonyítványt,
– szakképzettséget igazoló oklevél közjegyzõ által hi-

telesített másolatát,
– szakmai gyakorlatot igazoló hiteles okmányokat,
– az intézmény vezetésére vonatkozó programot a

szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléssel.

Bérezés és juttatások:
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi

XXXIII. törvény, valamint a végrehajtására kiadott
257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet szerint.

A pályázat benyújtásának határideje:

2007. november 15.

A pályázat elbírálásának határideje: 2007. december 6.
A pályázatokat személyesen Dunaújváros Megyei Jogú

Város polgármestere titkárságán (2400 Dunaújváros, Vá-
rosháza tér 1. II. emelet 208. sz. helyiség), vagy postai úton
(Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata, 2400
Dunaújváros, Városháza tér 1.) kell benyújtani 3 példány-
ban, zárt borítékban. „Pályázat Jószolgálati Otthon” jel-
igével ellátva.

A pályázatok elkészítéséhez szükséges tájékoztatást
dr. Szabó Erzsébet [tel.: 06 (25) 440-894] biztosítja.

A közgyûlés fenntartja jogát, hogy megfelelõ pályázat
hiányában a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvá-
nítsa, és 90 napon belül új pályázatot írjon ki.

Nyírbogát Nagyközség
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot hirdet
az Idõsek Szállástbiztosító Intézete

(4361 Nyírbogát, Rákóczi u. 9.)
intézményvezetõi álláshelyének betöltésére

Pályázati feltételek:
– a személyes gondoskodást nyújtó szociális intéz-

mények szakmai feladatairól és mûködésük feltételeirõl
szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. sz. mellékletének
9. pontjában elõírt szakirányú szakképzettség,

– legalább öt év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú
szakmai képesítést igénylõ, a szociális ellátás területén
végzett munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

– büntetlen elõélet.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent, ha a pályázó szo-
ciális szakvizsgával és vezetõi gyakorlattal rendelkezik.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– szakmai önéletrajzot,
– az intézmény vezetésére vonatkozó programot a

szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelé-
sekkel,

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a végzettséget, képzettséget igazoló okleveleket vagy

azok hitelesített másolatát,
– a szakmai gyakorlat meglétét igazoló okiratokat.

Illetmény: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXIII. törvény szerint.

Az intézményvezetõi megbízás idõtartama: 5 év.
A megbízás ideje: az elbírálást követõ hónap elsõ napjá-

tól számított 5 év idõtartam.

A pályázat benyújtásának módja, helye:
A pályázatot Nyírbogát nagyközség jegyzõje részére

kell benyújtani. 4351 Nyírbogát, Hunyadi u. 7. A borítékra
kérjük ráírni: „intézményvezetõi pályázat”.

A pályázat benyújtásának határideje: a Szociális Köz-
lönyben történõ megjelenést követõ 30. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határ-
idõ lejártát követõ 30. nap.

A pályázattal kapcsolatban bõvebb felvilágosítás kér-
hetõ a (42) 286-215-ös telefonszámon.

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzatának Képvi-
selõ-testülete fenntartja jogát, hogy – megfelelõ pályá-
zók hiányában – a pályázatot eredménytelennek nyilvá-
nítsa.
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának jegyzõje
pályázatot hirdet

a polgármesteri hivatal idegenforgalmi adóügyi
elõadó munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– a 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében

a I/16. feladatkörnél elõírt végzettség (a középiskolai vég-
zettség és közgazdasági szakképzettség vagy pénzügyi-
számviteli szakképesítés; középiskolai végzettség és az
OKJ szerint: gazdasági elemzõ és szakstatisztikai ügyin-
tézõ, banki ügyintézõ, számítógép-kezelõi és számítás-
technikai szoftverüzemeltetõi szakképesítés).

Az idegenforgalmi adóügyi elõadó elsõdleges feladata a
2007. október 1-jétõl bevezetendõ idegenforgalmi adó
mûködtetése, adminisztrációjának teljes kezelése, illetve
kiemelt figyelmet kell fordítani a helyszíni ellenõrzésekre.

A munkakör betöltése vagyonnyilatkozat-tételi kötele-
zettséggel jár.

Bérezés és juttatások a köztisztviselõk jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. törvény, a köztisztviselõk juttatása-
iról és támogatásáról szóló 23/2002. (XII. 16.) sz. önkor-
mányzati rendelet és a polgármesteri hivatal ügyrendje és
közszolgálati szabályzata alapján.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettségeket tanúsító okirat másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

A pályázat benyújtásának határideje: a pályázati felhí-
vás Belügyi Közlönyben való megjelenésétõl (2007. októ-
ber 11.) számított 15. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határ-
idõt követõ 15. nap.

A munkakör a döntést követõen azonnal betölthetõ, de
6 havi próbaidõ letöltése mellett.

A pályázat benyújtásának helye: Alsónémedi polgár-
mesteri hivatal, 2351 Alsónémedi, Fõ út 58.

A pályázattal kapcsolatban további információ Rozgo-
nyi Erik jegyzõtõl kérhetõ a (29) 337-101-es telefonszá-
mon vagy a jegyzo@alsonemedi.hu címen.

Balatonfûzfõ Város Önkormányzatának jegyzõje
pályázatot hirdet

Balatonfûzfõ Város Önkormányzatának
Építési osztályára mûszaki ügyintézõi munkakörbe

Ellátandó feladat: mûszaki ügyintézõi feladatok.
A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
– magyar állampolgárság,

– büntetlen elõélet,
– iskolai végzettség: építészmérnöki, építõmérnöki

szakképzettség.

Elõnyt élvez: pályakezdõ pályázó.
Illetmény: a köztisztviselõi tv. elõírásainak megfele-

lõen.
A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet Nemesiné

Bucsi Anikó osztályvezetõnél. Telefon: (88) 596-938.
Pályázat benyújtásának határideje: a Belügy Közlöny-

ben történt megjelenéstõl (2007. október 11.) számított
15 napon belül kell benyújtani a hivatal jegyzõjéhez. Cím:
8184 Balatonfûzfõ, Nike krt. 1.

A kinevezés határozatlan idõre szól, a munkakör a pá-
lyázat elbírálását követõen azonnal betölthetõ.

Csatolandó iratok:
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-

vány,
– szakmai önéletrajz,
– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatai.

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat
jegyzõje

pályázatot hirdet
két, szabálysértési ügyintézõi munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– jogi egyetemi, fõiskolai szintû igazgatásszervezõi

vagy rendvédelmi felsõoktatásban szerzett végzettség,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

Elõnyt jelent közigazgatásban szabálysértési területen
szerzett legalább kétéves gyakorlat.

Illetmény: a köztisztviselõk jogállásáról szóló törvény
alapján.

A pályázat benyújtási határideje: a Belügyi Közlönyben
való megjelenést (2007. október 11.) követõ 10. nap.

Az állások betölthetõk: 2007. november 1-jétõl.
A pályázatokról a benyújtásra elõírt határidõt követõen

a jegyzõ dönt.
A pályázatot zárt borítékban „Pályázat” megjelöléssel

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat jegyzõjéhez
lehet benyújtani, 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
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Géberjén–Fülpösdaróc községi önkormányzatok
körjegyzõje

pályázatot hirdet
határozott idejû pénzügyi-igazgatási ügyintézõ állás

betöltésére

A pénzügyi-igazgatási ügyintézõ feladata: önkormány-
zati pénzügyi gazdálkodási feladatok ellátása, ezekben
való közremûködés, valamint igazgatási feladatok ellá-
tásában részvétel (szociális igazgatás, ügyiratkezelés,
iktatás, iratrendezés) 2007. október 16-tól 2008. októ-
ber 15-ig.

Pályázati feltételek:
– közgazdaság-tudományi egyetemi vagy számviteli

fõiskolai (illetve ezzel egyenértékû) iskolai végzettség,
vagy egyetemi/fõiskolai tanulmányok során legalább 2 év
sikeres befejezése,

– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– közigazgatási szakvizsga.

Pályázathoz csatolni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– végzettséget igazoló dokumentumok másolatát,
– kézírásos motivációs levelet.

Illetmény: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény szerint.

Az állás betölthetõ: 2007. október 16-tól.

Elõnyt jelent:
– angol alapfokú nyelvvizsga,
– gyors- és gépírás,
– felhasználói szintû számítógépes ismeret,
– „B” kategóriás vezetõi engedély,
– irodavezetõi szaktanfolyam.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenéstõl (2007. október 11.) számított
15. nap.

A pályázat elbírálásának rendje: a pályázati eljárás 3 ta-
gú elõkészítõ bizottság javaslata alapján történik, melynek
keretében személyes meghallgatásra kerül sor.

A pályázatok a benyújtási határidõt követõ 30 napon be-
lül – a polgármesterek egyetértésével – kerülnek elbírá-
lásra, a pályázat eredményérõl a pályázók 8 napon belül
írásban értesülnek.

A kinevezés határozott idõre szól.
A pályázatot személyesen vagy ajánlott küldeményként

lehet eljuttatni Géberjén–Fülpösdaróc községek körjegy-
zõjéhez (dr. Görbéné dr. Székely Edit Hajnalka, 4754
Géberjén, Móricz Zsigmond u. 30/A).

Hódmezõvásárhely Megyei Jogú Város
Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala

pályázatot hirdet
városfejlesztési és üzemeltetési iroda irodavezetõ

álláshely betöltésére

Pályázati feltételek:
– szakirányú felsõfokú végzettség,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet.

Elõnyben részesül:
– közigazgatási szakvizsga,
– középfokú angol és/vagy német nyelvvizsga.

A pályázathoz mellékelni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-

ványt,
– végzettséget igazoló dokumentumok másolatát.

Az ellátandó munkakör: Hódmezõvásárhely Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Üze-
meltetési Irodáján irodavezetõi feladatok ellátása.

Bérezés: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény és a hatályos önkormányzati rendeletben
elõírtak alapján.

Az álláshely betölthetõ: a pályázatok elbírálását köve-
tõen azonnal.

A pályázat benyújtási határideje: a pályázatnak a pályá-
zati kiírás Belügyi Közlönyben való megjelenését (2007.
október 11.) követõ 15. napig történõ beérkezése.

A pályázatok elbírálási határideje: a benyújtási határ-
idõt követõ 30 napon belül.

A pályázat benyújtásának helye: Hódmezõvásárhely
Megyei Jogú Város jegyzõje, 6800 Hódmezõvásárhely,
Kossuth tér 1.

Hódmezõvásárhely Megyei Jogú Város
Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala

pályázatot hirdet
közgazdasági iroda irodavezetõ álláshely betöltésére

Pályázati feltételek:
– szakirányú felsõfokú végzettség,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet.

Elõnyben részesül:
– közgazdaság-tudományi egyetemi diploma,
– költségvetési gyakorlat,
– közigazgatási szakvizsga,
– középfokú angol- és/vagy németnyelv-vizsga.
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A pályázathoz mellékelni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-

ványt,
– végzettséget igazoló dokumentumok másolatát.

Az ellátandó munkakör: Hódmezõvásárhely Megyei Jo-
gú Város Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodáján
irodavezetõi feladatok ellátása.

Bérezés: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény és a hatályos önkormányzati rendeletben
elõírtak alapján.

Az álláshely betölthetõ: a pályázatok elbírálását köve-
tõen azonnal.

A pályázat benyújtási határideje: a pályázatnak a pályá-
zati kiírás Belügyi Közlönyben való megjelenését (2007.
október 11.) követõ 15. napig történõ beérkezése.

A pályázatok elbírálási határideje: a benyújtási határ-
idõt követõ 30 napon belül.

A pályázat benyújtásának helye: Hódmezõvásárhely
Megyei Jogú Város jegyzõje, 6800 Hódmezõvásárhely,
Kossuth tér 1.

Hódmezõvásárhely Megyei Jogú Város
Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala

pályázatot hirdet
levéltáros álláshely betöltésére

Pályázati feltételek:
– felsõfokú levéltáros végzettség,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet.

Elõnyben részesül: önkormányzatnál vagy levéltárban
szerzett gyakorlat.

A pályázathoz mellékelni kell:
– önéletrajzot,
– 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-

ványt,
– végzettséget igazoló dokumentumok másolatát.

Az ellátandó munkakör: Hódmezõvásárhely Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatal Központi Iktatójában
szakirányú feladatok ellátása.

Bérezés: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény, valamint a 41/2003. (XII. 2.) Közgyûlési
rendelet alapján.

Az álláshely betölthetõ: a pályázatok elbírálását köve-
tõen azonnal.

A pályázat benyújtási határideje: a pályázatnak a pályá-
zati kiírás Belügyi Közlönyben való megjelenését (2007.
október 11.) követõ 15. napig történõ beérkezése.

A pályázatok elbírálási határideje: a benyújtási határ-
idõt követõ 30 napon belül.

A pályázat benyújtásának helye: Hódmezõvásárhely
Megyei Jogú Város jegyzõje, 6800 Hódmezõvásárhely,
Kossuth tér 1.

Járdánháza Község Önkormányzata
pályázatot hirdet

jegyzõi állás betöltésére

Képesítési követelmény: a köztisztviselõk jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 8. §
(1), (2) és (4) bekezdése.

A pályázathoz csatolandó:
– részletes szakmai önéletrajz,
– erkölcsi bizonyítvány,
– képesítést igazoló bizonyítvány hitelesített másolata.

Illetmény és juttatások a Ktv.-ben, valamint a helyi ren-
deletben meghatározottak szerint.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenéstõl (2007. október 11.) számított
30. nap.

A pályázatokat lezárt borítékban, „Jegyzõi pályázat”
megjelöléssel kell a következõ címre megküldeni: polgár-
mesteri hivatal, dr. Almásiné Laurencsik Angelika polgár-
mester, 3664 Járdánháza, IV. Béla út 27.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határ-
idõ leteltét követõ soros képviselõ-testületi ülésen.

A jegyzõi állás 2008. január 1. napjától tölthetõ be.
A pályázattal kapcsolatban tájékoztatást ad: dr. Almá-

siné Laurencsik Angelika polgármester, telefon: (48)
544-547.

Kompolt és Nagyút községek önkormányzatai
pályázatot hirdetnek

a Kompolt–Nagyút Körjegyzõség
körjegyzõi állásának betöltésére

Az állás betöltésének feltételei:
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi

doktori képesítés,
– legalább két év közigazgatási gyakorlat,
– közigazgatási szakvizsga.
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Bérezés a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. tv. szerint.

Az állás betölthetõ: 2007. november 1.

A pályázat mellékletei:
– szakmai önéletrajz,
– vezetõi program,
– erkölcsi bizonyítvány,
– szükséges szakképzettséget igazoló bizonyítvány.

A pályázatok a Belügyi Közlönyben való közzétételétõl
(2007. október 11.) számított 15 napon belül az alábbi cí-
men nyújthatók be: Kompolt Község Önkormányzata,
3356 Kompolt, Kápolnai út 2/D.

Ormosbánya–Rudolftelep községi önkormányzatok
képviselõ-testületei

pályázatot hirdetnek
a 2007. október l-jétõl megüresedett

körjegyzõi állás betöltésére

A kinevezés határozatlan idõtartamú, a munkakört tel-
jes munkaidõben kell ellátni.

A kinevezésben a képviselõ-testületek 3 hónapig terje-
dõ próbaidõt kötnek ki a Ktv. 11/B. § (1) pontja alapján.

Pályázati feltételek:
– igazgatásszervezõ, állam- és jogtudományi doktori

végzettség, vagy okleveles közigazgatási menedzser szak-
képesítés,

– büntetlen elõélet,
– magyar állampolgárság,
– legalább kétéves közigazgatási gyakorlat,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga.

Elõnyt jelent:
– közigazgatási vezetõi gyakorlat,
– további szakmai képesítések (pályázatírási stb.),
– legalább felhasználói szintû számítógép-ismeret,
– pénzügyi területen szerzett jártasság,
– „B” kategóriás vezetõi engedély,
– idegen nyelv ismerete.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes önéletrajzot, mely tartalmazza az eddigi

munkakörök, tevékenységek leírását,
– az iskolai végzettséget tanúsító okirat közjegyzõ által

hitelesített másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a körjegyzõi munkakörrel kapcsolatos szakmai, veze-

tõi elképzeléseket (max. 5 oldal),
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot az eljá-

rásban részt vevõk megismerhetik.

Bérezés: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény, valamint helyi rendelet alapján.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenést (2007. október 11.) követõ
15 napon belül.

A pályázat benyújtásának címe: Ormosbánya–Rudolf-
telep Körjegyzõség, 3743 Ormosbánya, Petõfi tér l.

A pályázatot zárt borítékban kell benyújtani.
A borítékon kérjük feltüntetni: „Körjegyzõi pályázat”.
A pályázók személyes meghallgatására – elõzetes érte-

sítést követõen – a döntéshozatal elõtt kerül sor.
A pályázat elbírálása: a pályázat benyújtásának határ-

idejét követõ együttes testületi ülésen.
A pályázattal kapcsolatosan felvilágosítást nyújt: Sike

Ferencné, Ormosbánya község polgármestere, tel.: (48)
569-000.

A pályázat eredményérõl az elbírálástól számított nyolc
napon belül a pályázók írásbeli értesítést kapnak.

Az állás a döntést követõen azonnal betölthetõ.

Az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi
Fõfelügyelõség

pályázatot hirdet
az Országos Munkahigiénés és

Foglalkozás-egészségügyi Intézet (OMFI) általános
igazgatóhelyettesi munkakörének betöltésére

Az igazgatóhelyettes jogállása: az OMMF elnöke által
kinevezett és megbízott közalkalmazott. Az OMFI igazga-
tóhelyettese felett a munkáltatói jogokat – a kinevezés és
felmentés kivételével – az OMFI igazgatója gyakorolja.

Az ellátandó fõbb feladatok: az Országos Munkahigié-
nés és Foglalkozás-egészségügyi Intézet munkájának irá-
nyítása, felügyelete, így különösen:

– munkaköri leírásában foglaltaknak megfelelõen köz-
remûködik az igazgató fõorvos feladatainak ellátásában,
ellátja az általános igazgatóhelyettesi feladatokat,

– az igazgató fõorvost akadályoztatása esetén helyet-
tesíti,

– szervezi, irányítja, ellenõrzi a közvetlen alárendeltsé-
gébe tartozó szervezeti egységeket,

– egyedi esetekben, az igazgató fõorvos felhatalmazása
alapján az intézetet képviseli.

A megbízás feltétele:
– magyar állampolgárság,
– a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi

XXXIII. törvényben foglalt követelményeknek való meg-
felelés,

– büntetlen elõélet,
– orvostudományi egyetemi végzettség,
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– vagyonnyilatkozat-tétel,
– legalább tízéves vezetõi gyakorlat.

Elõnyt jelent:
– szakorvosi képesítés,
– oktatói gyakorlat,
– munkaegészségügy területén folytatott tudományos

tevékenység,
– nyelvtudás.

A benyújtandó pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó legfontosabb személyes adatait,
– a pályázó szakmai életútját,
– a munkaegészségügy továbbfejlesztésére vonatkozó

vezetõi koncepciót, szakmai elképzelést,
– érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– iskolai végzettséget igazoló oklevél hiteles máso-

latát,
– egy darab 4×4-es igazolványképet,
– betekintési engedélyt.

A pályázókat az OMMF elnöke által felkért bizottság
személyesen meghallgatja.

Az illetményre vonatkozó ajánlat: a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a végre-
hajtási rendelet szerint.

A pályázattal kapcsolatosan információ az OMMF Hu-
mánpolitikai osztályán a 346-9486 és 346-9555-ös tele-
fonszámon kérhetõ.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenéstõl (2007. október 11.) számított
15. nap.

A pályázatokat zárt borítékban az Országos Munkavé-
delmi és Munkaügyi Fõfelügyelõség címére (1399 Buda-
pest, Pf. 639), a Humánpolitikai osztály részére kell be-
nyújtani.

A borítékon a szervezet nevének megjelölésével kérjük
feltüntetni: „Pályázat az OMFI általános igazgatóhelyette-
si munkakörre”.

A pályázatok elbírálása: a pályázatok a benyújtási ha-
táridõt követõ 30 napon belül kerülnek elbírálásra. A pá-
lyázatot a miniszter által felkért bizottság bírálja el. A bi-
zottság a pályázati feltételeknek megfelelõ pályázókat sze-
mélyesen meghallgatja. A pályázók a pályázat eredményé-
rõl az elbírálást követõ 8 napon belül értesítést kapnak. Az
eredménytelenül pályázók pályázati anyagát az értesítés-
sel egyidejûleg postai úton visszaküldjük. A pályázat be-
nyújtásának tényét és annak tartalmát az adatvédelmi elõ-
írásoknak megfelelõen kezeljük.

A vezetõi megbízás határozatlan idõtartamra szól.
Az állás betölthetõ: a pályázat elbírálását követõen

azonnal.

Pap Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

jegyzõi állás betöltésére

Képesítési feltételek:
– állam- és jogtudományi egyetemen szerzett doktori

vagy államigazgatási fõiskolán szerzett igazgatásszerve-
zõi képesítés,

– jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
– három év közigazgatási gyakorlat,
– büntetlen elõélet,
– magyar állampolgárság.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes, kézzel írott szakmai önéletrajzot,
– végzettséget igazoló okiratok közjegyzõ által hitele-

sített másolatát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– jegyzõi munkakör ellátásával kapcsolatos elképzelé-

seket tartalmazó szakmai programot.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenéstõl (2007. október 11.) számított
15. nap.

A pályázat elbírálásáról a képviselõ-testület a benyúj-
tási határidõt követõ testületi ülésen dönt.

A jegyzõi állás 2007. november 1. napjától tölthetõ be.
Bérezés a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi

XXIII. törvény szerint.
A pályázatot postai úton, tértivevényesen Pap község

polgármesterének címezve (4631 Pap, Kossuth u. 102.)
kell benyújtani, a borítékra kérjük ráírni: „Jegyzõi pá-
lyázat”.

Péteri község jegyzõje
pályázatot hirdet

Péteri Község Polgármesteri Hivatal
pénzügyi-gazdasági vezetõi állásának betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– szakirányú felsõfokú végzettség vagy felsõfokú isko-

lai végzettség, e mellett legalább mérlegképes könyvelõi
szakképesítés, vagy ezzel egyenértékû képesítés [ez utób-
biaknak szerepelniük kell a számvitelrõl szóló 2000. évi
C. törvény 151. § (3)–(5) bekezdése szerinti nyilvántartás
valamelyikében, és rendelkezniük kell ennek megfelelõen
a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel (igazol-
vánnyal)],
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– két év közigazgatási pénzügyi területen szerzett gya-
korlat,

– felhasználási szintû számítógépes ismeretek (World,
Excel).

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

Elõnyt jelent az önkormányzati igazgatásban szerzett
szakmai gyakorlat.

Bérezés a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. tv. alapján.

Az állás 2007. november 1-jétõl betölthetõ.
A pályázat benyújtási határideje: a Belügyi Közlönyben

történõ megjelenést (2007. október 11.) követõ 15. nap.
A pályázatokról a benyújtásra elõírt határidõt követõen

a jegyzõ dönt.
Péteri község jegyzõje fenntartja a jogot, hogy a pályá-

zati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázatot zárt borítékban Péteri község jegyzõjéhez

lehet benyújtani, cím: 2209 Péteri, Kossuth Lajos u. 2.
További felvilágosítás kérhetõ Henke Zsuzsanna jegy-

zõtõl, telefon: (29) 314-070, telefon/fax: (29) 314-069.

Pusztadobos Község Önkormányzata
pályázatot ír ki

jegyzõi állás betöltésére

A pályázat a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény 8. § (1) bekezdésében, valamint a 10. §-ában
foglalt feltételek szerint kerül kiírásra.

Ellátandó feladat: Pusztadobos Község Önkormányzata
jegyzõi feladatainak ellátása.

Pályázati feltételek:
– büntetlen elõélet, cselekvõképesség, magyar állam-

polgárság,
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi

doktori képesítés,
– legalább két év közigazgatásban eltöltött gyakorlat,
– közigazgatási vagy jogi szakvizsga.

A pályázathoz csatolni kell:
– iskolai végzettséget, szakvizsga meglétét tanúsító ok-

iratok másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– részletes szakmai önéletrajzot,
– a pályázó elképzeléseit a hivatal vezetésérõl, a jegy-

zõi feladatok ellátásáról,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot az eljá-

rásban részt vevõk megismerhetik.

A kinevezés határozatlan idõre szóló köztisztviselõi ki-
nevezés, amelyet teljes munkaidõben kell ellátni.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenéstõl (2007. október 11.) számí-
tott 15. nap.

A pályázat elbírálása a benyújtási határidõ lejártát kö-
vetõ képviselõ-testületi ülésen történik.

A pályázók személyes meghallgatására – elõzetes érte-
sítést követõen – a döntéshozatal elõtt kerül sor.

A pályázat eredményérõl az elbírálástól számított 8 na-
pon belül a pályázók írásbeli értesítést kapnak.

A pályázatokat Pusztadobos község polgármesteré-
hez, Biró Györgyné részére kell zárt borítékban, „Jegyzõi
pályázat” megjelöléssel benyújtani (4565 Pusztadobos,
Petõfi u. 4.).

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást ad
Biró Györgyné polgármester a (45) 710-182-es telefon-
számon.

Rakamaz Város Önkormányzatának jegyzõje
pályázatot hirdet

pénzügyi irodavezetõi állás betöltésére

A pályázatot meghirdetõ szerv: Rakamaz Város Önkor-
mányzatának jegyzõje 4465 Rakamaz, Szent István út 116.

Pályázati feltételek:
– a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.

törvényben szereplõ általános alkalmazási feltételek (ma-
gyar állampolgárság, cselekvõképesség, büntetlen elõ-
élet),

– felsõfokú közgazdasági végzettség, vagy más felsõ-
fokú végzettség és felsõfokú pénzügyi-számviteli szakké-
pesítés,

– közigazgatási szervnél pénzügyi-gazdasági területen
szerzett legalább hároméves gyakorlat.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratmá-

solatot,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

Illetmény, egyéb juttatások: a köztisztviselõk jogállásá-
ról szóló 1992. évi XXIII. törvény alapján.

A pályázat benyújtásának helye: Rakamaz Város
Önkormányzatának jegyzõje 4465 Rakamaz, Szent István
út 116. Tel.: (42) 371-495.

A pályázat benyújtási határideje: a Belügyi Közlönyben
történõ megjelenést (2007. október 11.) követõ 15. nap.
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A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határ-
idõt követõ 15 napon belül.

A pénzügyiiroda-vezetõi állás betölthetõ: a pályázat el-
bírálását követõen azonnal.

Salgótarján Megyei Jogú Város jegyzõje
pályázatot hirdet

fõépítész munkakör
Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatalánál határozatlan idejû közszolgálati

jogviszonyban történõ betöltésére

Feladat:
– az önkormányzati fõépítészi tevékenység ellátásának

részletes szakmai szabályairól és feltételeirõl szóló
9/1998. (IV. 3.) KTM rendelet 5. és 6. §-ában meghatáro-
zott feladatok.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– okleveles építészmérnöki végzettség,
– a településrendezés, építészeti tervezés, építésügyi

igazgatás körében eltöltött összesen legalább 8 éves gya-
korlat.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– képesítését igazoló okiratot vagy annak közjegyzõ ál-

tal hitelesített másolatát,
– amennyiben rendelkezik vele, a közigazgatási szak-

vizsgáról szóló okiratot vagy annak közjegyzõ által hitele-
sített másolatát,

– továbbá mindazokat a bizonyítványokat, okleveleket,
okiratokat vagy azok hitelesített másolatát, melyek a mun-
kakör betöltésének feltételeit alátámasztják,

– a Ktv. 7. § (1) bekezdésében megfogalmazott feltéte-
lek fennállásáról tett nyilatkozatot,

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvá-
nyát,

– a pályázó személyes adatait (név, születési hely, idõ,
lakcím), életútját (eddigi munkahelyek és munkakörök fel-
sorolásával), továbbá szakmai gyakorlatát tartalmazó ön-
életrajzát, valamint ezen személyes adatainak a pályázattal
összefüggõ kezeléséhez való hozzájáruló nyilatkozatát.

Az állás a pályázat elbírálását követõen azonnal betölt-
hetõ. A kinevezést megelõzõen az eredeti dokumentumo-
kat be kell mutatni. A munkakör betöltésének feltétele to-
vábbá az is, hogy a pályázó vállalja, hogy a köztisztviselõk

jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. 22/A. §-a szerinti
vagyonnyilatkozatot tesz.

Az illetmény megállapítására, juttatásokra, elõmenetel-
re, jogokra és kötelezettségekre a köztisztviselõk jogállá-
sáról szóló 1992. évi XXIII. törvény rendelkezései az
irányadók.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenéstõl (2007. október 11.) számí-
tott 15. nap.

A pályázatot zárt borítékban személyesen a Jegyzõi tit-
kárságon (Városháza I. em. 117.) vagy postai úton kell be-
nyújtani Salgótarján Megyei Jogú Város jegyzõjéhez cí-
mezve, 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. címre. A boríték-
ra kérjük ráírni: „Fõépítészi pályázat”.

A pályázat elbírálására a benyújtási határidõt követõ
30 napon belül kerül sor.

A pályázattal kapcsolatosan további információt nyújt:
Lõrinc Gyula városfejlesztési és informatikai irodavezetõ,
telefon: (32) 422-395.

Somogysámson Község Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

jegyzõi állás betöltésére

Az állás betölthetõ: a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 36. § (1) bekezdése, a köztisztvi-
selõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 8. §
(1) bekezdése, valamint a 10. §-a alapján.

Pályázati feltételek:
– állam- és jogtudományi doktori képesítés vagy állam-

igazgatási fõiskola igazgatásszervezõi szakán szerzett dip-
loma,

– közigazgatási szakvizsga (vagy az alól való mentesü-
lés igazolása),

– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet.

A képviselõ-testület élni kíván a Ktv. 8. § (2) bekezdés
b) pontjában biztosított jogával.

Elõnyt jelent:
– további szakmai képesítések,
– a közigazgatásban szerzett legalább 3 éves vezetõi

gyakorlat,
– német nyelv ismerete, számítógépes alkalmazások

megbízható ismerete.

A pályázat tartalmazza:
– a pályázó részletes szakmai útját is bemutató önélet-

rajzát,
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– végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratot,
vagy annak hiteles másolatát,

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-
ványt,

– szakmai programot a hivatal vezetésére vonatkozóan.

A munkakör 2007. december 1-jétõl tölthetõ be.
Kinevezés: a kinevezés határozatlan idõre szól, a mun-

kakört teljes munkaidõben kell ellátni.
A javadalmazás a Ktv. szabályai szerint történik.
A pályázat beérkezésének határideje: a Belügyi Köz-

lönyben való megjelenéstõl (2007. október 11.) számított
15. nap.

Döntés a benyújtási határidõt követõ 15 napon belül.
A pályázat benyújtásának helye: 8733 Somogysámson,

Fõ u. 98. A borítékra kérjük ráírni: „Jegyzõi pályázat”.
További információkat Somogyi-Magyar József polgár-

mestertõl kérhetnek a pályázók.
Cím: 8733 Somogysámson, Fõ u. 98.
Telefon: (85) 520-001, 06 (30) 937-4174.
E-mail: polgarmester@somogysamson.hu
A képviselõ-testület jogosult a pályázatot érvényte-

lenné nyilvánítani.

Tarnazsadány és Tarnabod községi önkormányzatok
képviselõ-testületei
pályázatot hirdetnek

közjegyzõi munkakör betöltésére

A munkakör betöltésére a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 40. § (1) bekezdése, vala-
mint a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.
törvény (Ktv.) 8. § (1) bekezdése alapján pályázatot hir-
detnek.

Pályázati feltételek:
– állam- és jogtudományi egyetemen vagy államigazga-

tási fõiskola igazgatásszervezõi szakán szerzett diploma,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
– legalább 5 éves, közigazgatási szervnél szerzett veze-

tõi és szakmai gyakorlat,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet, cselekvõképesség,
– felhasználói szintû számítógép-kezelõi ismeret,
– a körjegyzõnek a köztisztviselõk jogállásáról szóló

1992. évi XXIII. törvény 22/A. § (8) bekezdése alapján va-
gyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése.

Pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– képesítést tanúsító okiratok másolatát,

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a munkakör betöltésével kapcsolatos szakmai elkép-

zeléseket.

Ellátandó feladat: újonnan alakuló, pályázatot kiíró te-
lepülések körjegyzõi feladatainak ellátása.

Munkavégzés helye: Tarnazsadány és Tarnabod Közsé-
gek Önkormányzata.

Illetmény és egyéb juttatás: a köztisztviselõk jogállásá-
ról szóló 1992. évi XXIII. törvény alapján. Szolgálati la-
kást biztosítani nem tudunk.

A pályázat benyújtásának határideje és helye:
A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-

lönyben való megjelenéstõl (2007. október 11.) számított
15. nap 16 óra.

A pályázatot Tarnazsadány és Tarnabod községek pol-
gármesterei címére (Dobi István és Petõ Zoltán) 3283 Tar-
nazsadány, Kossuth út 17. lehet benyújtani.

A pályázatot zárt borítékban „körjegyzõ” jeligével,
ajánlott küldeményként kell megküldeni.

További információ és pályázati információs anyag kér-
hetõ: Dobi István Tarnazsadány község polgármesterétõl
(36) 479-997 és Petõ Zoltán Tarnabod község polgármes-
terétõl (36) 497-997.

A pályázat elbírálására a benyújtási határidõt követõ
együttes testületi ülésen kerül sor. Az állás a pályázat elbí-
rálását követõen azonnal betölthetõ. A pályázat eredmé-
nyérõl a döntést követõ 8 napon belül Tarnazsadány és
Tarnabod községek polgármesterei írásban értesítik a pá-
lyázókat.

Maglód Város Önkormányzatának jegyzõje
pályázatot hirdet

polgármesteri hivatal munkahelyen
határozatlan idejû kinevezéssel,

pénzügyi elõadói állás betöltésére,
6 hónapos próbaidõ kikötésével

Betöltendõ munkakör: pénzügyi elõadó. A munkakör fõ
tartalma: analitikus könyvelõ.

A munkahely: Maglód Város Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala Pénzügyi-Gazdálkodási Iroda,
Maglód, Fõ u. 12.

Az ellátandó feladatok:
– tárgyi eszköz nyilvántartása, analitikus könyvelése,
– eszközök és források értékelése,
– kötelezettségvállalás nyilvántartása,
– pénzforgalommal járó és nem járó költségvetési téte-

lek kontírozása,
– önkormányzat saját bevételeinek nyilvántartása,
– eseti helyettesítési feladatok.
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A fentieken túlmenõen a munkakörhöz kapcsolódó el-
lenõrzési, egyeztetési feladatok végrehajtása,

– áfával kapcsolatos feladatok végrehajtása,
– egyéb pénzügyi, gazdasági feladatok ellátása.

Szükséges iskolai végzettség és szakképesítés felsõfokú
végzettségû pályázók esetében:

– egyetemi vagy fõiskolai szintû közgazdasági felsõok-
tatásban szerzett szakképzettség;

– egyetemi szintû mûszaki felsõoktatásban szerzett
szakképzettség;

– katonai felsõoktatási intézményben (jogelõd intéz-
ményében) gazdálkodási (gazdasági) szakon szerzett
szakképzettség;

– egyetemi vagy fõiskolai szintû végzettség és pénz-
ügyi, számviteli, számítástechnikai felsõfokú szakképe-
sítés.

Szükséges iskolai végzettség és szakképesítés közép-
fokú végzettségû pályázók esetében:

– középiskolai végzettség és közgazdasági szakkép-
zettség vagy középiskolai végzettség és az OKJ szerint:
pénzügyi-számviteli szakképesítés, gazdasági elemzõ és
szakstatisztikus ügyintézõ, banki ügyintézõ szakképesítés.

Szükséges kompetenciák:
– pontosság, precízség, rendszerben való gondolkodás,

ismeretfejlesztési, -bõvítési igény, együttmûködési képes-
ség, pszichés terhelhetõség, problémamegoldó képesség,
döntési képesség, felelõsségtudat, önállóság, etikai nor-
mák betartásának képessége.

A munkakör betöltéséhez szükséges továbbá:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– versenyvizsga-tételi kötelezettség (közigazgatási alap-

vizsga),
– 2 év szakmai gyakorlat,
– felhasználói szintû számítógépes ismeretek (MS

Office, egyéb felhasználói szoftverek).

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– a képzettséget tanúsító okiratok hiteles másolatát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

Államháztartási területen szerzett szakmai gyakorlat
elõnyt jelent.

Az illetmény és egyéb juttatások az 1992. évi XXIII. tv.
szabályai szerint, valamint a helyi közszolgálati rendelet
alapján.

A pályázatot a Belügyi Közlönyben történt megjelenést
(2007. október 11.) követõ 15 napon belül Maglód Város
Önkormányzatának jegyzõjéhez lehet benyújtani, a
Maglód, Fõ u. 12. szám alatti postacímre, vagy személye-
sen a Maglód, Fõ u. 12. szám alatt.

A pályázatok a benyújtásra elõírt határidõt követõ
30 napon belül kerülnek elbírálásra.

A pályázati anyagok elbírálásában a polgármester, jegy-
zõ, a pénzügyi irodavezetõ, valamint a Gazdasági és Pénz-
ügyi Bizottság elnöke vesz részt.

Az állás az elbírálás követõen azonnal betölthetõ.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése
pályázatot hirdet

jegyzõi munkakör betöltésére

A munkakör betöltésére a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény, valamint a köztisztviselõk
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.) alapján
kerül sor.

A kinevezés teljes munkaidõben, határozatlan idõre
szól, hat hónap próbaidõ kikötésével.

A kinevezés és az illetmény megállapítása a Ktv. szerint
történik.

A munkakör 2008. január 1. napjától tölthetõ be.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi dok-

tori képesítés, vagy okleveles közigazgatási menedzser-
szakképesítés,

– jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
– legalább kétéves közigazgatási gyakorlat.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát (ere-

deti példányokat a pályázó a személyes kapcsolatfelvétel-
kor köteles bemutatni),

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a szakmai gyakorlat hivatalos igazolását,
– a pályázónak a munkakör betöltésével kapcsolatos

szakmai, vezetési elképzeléseit.

A pályázatokat Marton István polgármesternek címezve
(Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala,
8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) kell benyújtani.

A pályázatok beérkezésének határideje:

2007. október 31. 12 óra.

A pályáztató a döntést megelõzõen – külsõs szakértõ
közremûködésével – vezetõi képességfelmérést szervez,
amelyen a pályázók részvétele önkéntes.
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A beérkezett érvényes pályázatokat az Ügyrendi, Jogi
és Közrendi Bizottság a pályázók meghallgatása után véle-
ményezi, és a polgármester terjeszti a közgyûlés elé.

A pályázatok elbírálásának határideje: a beérkezési ha-
táridõ lejártát követõ elsõ közgyûlés.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kér-
hetõ a (93) 500-701-es vagy 500-705-ös telefonszámon.

Szervezeti hírek

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
ALAPÍTÓ OKIRATA

A Budapesti Corvinus Egyetem
alapító okirata

A Budapesti Corvinus Egyetem (a továbbiakban: intéz-
mény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 88. §-a, valamint a felsõoktatásról
szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.)
16. §-ának (1) bekezdése és a 115. § (2) b) pontja alapján
az alábbi alapító okiratot adom ki.

A felsõoktatási intézményhálózat átalakításáról, továb-
bá a felsõoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény módo-
sításáról szóló 1999. évi LII. törvény rendelkezései alapján
2000. január 1-jei hatállyal létrehozott intézmény, majd a
felsõoktatási intézmények karainak felsorolásáról szóló
209/1999. (XII. 26.) Korm. rendeletet módosító 108/2003.
(VII. 22.) Korm. rendelet alapján 2003. szeptember 1-jétõl
szervezeti felépítésében módosult intézmény, amelynek
jogelõdei:

− az Államigazgatási Fõiskola, amelynek létesítésére a
Tanácsakadémia felállításáról szóló 1047/1952. MT hatá-
rozattal létrejött Tanácsakadémia továbbfejlesztésével,
az Államigazgatási Fõiskola létesítésérõl szóló 1977. évi
3. törvényerejû rendelete alapján került sor.

– A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem,
amelynek jogelõdje a budapesti kir. magyar tudomány-
egyetemi közgazdaságtudományi kar felállításáról és ide-
iglenes szervezetérõl szóló 1920. évi XXXI. törvénycikk
és a budapesti magyar Tudományegyetem mellett létesített
Közgazdaságtudományi Kar szervezeti szabályzatáról
szóló 272/1920. ME számú rendelet alapján a Budapesti
királyi magyar Tudományegyetemi Közgazdaságtudomá-
nyi Kar, amely 1934-tõl (1934. évi X. törvénycikkel) a Jó-
zsef nádor Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Köz-
gazdaságtudományi Karaként mûködött. A kar átszervezé-
sével létesítette az Országgyûlés a Magyar Közgazdaság-

tudományi Egyetem létesítésérõl szóló 1948. évi LVII.
törvénnyel a Magyar Közgazdaságtudományi Egyetemet,
amely 1953-ban, a Magyar Közgazdaságtudományi Egye-
tem elnevezésérõl szóló 1953. évi 3. sz. törvényerejû ren-
delet alapján, Marx Károly nevét vette fel és viselte
1990-ig. Az intézmény az egyes oktatási tárgyú, az okta-
tási jogok érvényesítésének elõsegítését, valamint a felsõ-
oktatási intézmény- és képzési rendszer fejlesztését szol-
gáló törvények módosításáról szóló 2004. évi LX. törvény
alapján 2004. szeptember 1-jétõl a Budapesti Corvinus
Egyetem nevet vette fel.

– A Szent István Egyetem Élelmiszertudományi Kara,
Kertészettudományi Kara, Tájépítészeti, -védelmi és -fej-
lesztési Kara, mely karoknak 1999. december 31-éig a Ma-
gyar Népköztársaság felsõoktatási intézményeirõl szóló
1986. évi 13. sz. törvényerejû rendelettel létrehozott Ker-
tészeti és Élelmiszeripari Egyetem és annak jogelõdjeként
az 1853-ban alapított Haszonkertészeket Képzõ Gyakorla-
ti Tanintézet, az 1894-ben alapított Magyar királyi Kerté-
szeti Tanintézet, az 1939-tõl mûködõ Magyar királyi Ker-
tészeti Akadémia, majd többszöri átszervezést és névvál-
tozást követõen a felsõoktatási intézményekrõl szóló
1962. évi 22. sz. törvényerejû rendelettel létrehozott Ker-
tészeti és Szõlészeti Fõiskola a jogelõdei.

1. Az intézmény hivatalos neve: Budapesti Corvinus
Egyetem

– rövidített megnevezése: BCE
– angol nyelvû megnevezése: Corvinus University of

Budapest.

2. Az intézmény alapítója a Magyar Köztársaság Or-
szággyûlése.

3. Az intézmény fenntartójának, alapító jogok gyakorló-
jának (felügyeleti szervének):

– megnevezése: az Oktatási és Kulturális Minisztérium
– címe: 1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

4. Az intézmény mûködési helye
4.1. székhelye: 1093 Budapest, Fõvám tér 8.

4.2. telephelye:
– Szarvas 5540, Szarvasi Arborétum 1KK9.

4.3. Az intézmény székhelyen kívüli képzésének szék-
helyei:

– Jugoszlávia, 2440 Zenta, Petar Drapsin u. 18.,
– Románia, 4333 Nyárádszereda, Miercurea Nirajului

Str. Trandafilior nr. 5.,
– Szlovákia, 7701 Királyhelmec, Majláth u. 22.,
– Szlovákia, 9999 Révkomárom, Selye János Szakkol-

légium 1.,
– Ukrajna, 2955 Beregszász, Illyés Gyula sétány 1.
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4.4. Az intézmény által alapított és fenntartott közokta-
tási intézmény:

– neve: Budapesti Corvinus Egyetem Soós István Borá-
szati és Üzleti Szakközépiskola és Szakiskola

– címe: 1221 Budapest, Kossuth Lajos u. 83.

5. Az intézmény gazdálkodási jogköre: önállóan gazdál-
kodó, teljes jogkörrel rendelkezõ központi költségvetési
szerv.

6. Az intézmény szakágazati besorolása és az alapvetõ
szakfeladat száma

– szakág: 803000
– jellemzõ szakfeladat: 803119

7. Az intézményhez részben önállóan gazdálkodó költ-
ségvetési szerv nem tartozik.

7.1. Az intézmény részjogkörû költségvetési egységei:
– Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdasági Tovább-

képzõ Intézet (rövidített megnevezése: BCE KTI), címe:
1085 Budapest, Rigó u. 3.,

– Budapesti Corvinus Egyetem Agrártudományi Cent-
rum, címe: 1118 Budapest, Villányi út 29–43.

8. Az intézmény tevékenységi körei
8.1. Az intézmény állami feladatként ellátandó alapte-

vékenysége
– A 8.1.1. pontban meghatározott képzési területen és

képzési szinten alapképzést, mesterképzést, továbbá szak-
irányú továbbképzést folytathat, s e képzésben oklevelet
ad ki.

– Az oktatási miniszternek az 1993. évi LXXX. törvény
alapján kiadott szakindítási engedélye alapján kifutó rend-
szerben egyetemi és fõiskolai szintû képzést folytat.

– A 8.1.2. pontban meghatározott szakmacsoportban felsõ-
fokú szakképzést folytathat, s e képzésben bizonyítványt ad ki.

– Az Ftv. a szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. tör-
vényben, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény-
ben és a felnõttképzésrõl szóló 2001. évi CI. törvényben
foglaltak szerint részt vesz a közoktatási, továbbá a felsõ-
oktatásnak nem minõsülõ szakképzési és az ágazati törvé-
nyekben meghatározott egyéb képzési feladatok megvaló-
sításában.

– A képzéshez kapcsolódó képzési területeken, tudo-
mányterületeken, illetve mûvészeti ágban, alap-, alkalma-
zott és kísérleti kutatásokat és fejlesztéseket, tudomány-
szervezést, technológiai innovációt, valamint az oktatást
támogató egyéb kutatásokat végez.

– A nemzeti és az egyetemes kultúra közvetítésével,
mûvelésével és fejlesztésével, az anyanyelvi és az idegen
nyelvi ismeretek fejlesztésével hozzájárul a hallgatóknak
az értelmiségi létre történõ felkészítéséhez.

– Az oktatás és a kutatás színvonalas ellátásához szük-
séges nemzetközi kapcsolatait fejleszti és ápolja.

– Tankönyv- és jegyzetkiadást, taneszközfejlesztést
végez.

– Könyvtári és tudományos információszolgáltatást lát
el az oktatott és kutatott tudományok területén.

– Az alaptevékenységi körbe tartozó hallgatók részére
saját szervezetében tankönyv- és jegyzetellátást, könyvtári
és laboratóriumi szolgáltatást, kollégiumi elhelyezést, kul-
turális és sportolási lehetõséget nyújt, továbbá olyan szol-
gáltatásokat, amelyek a hallgatók beilleszkedését, egész-
séges életvitelét és egészségügyi ellátását szolgálják.

– Diákotthoni szolgáltatást nyújt.
– Az alkalmazásában lévõ közalkalmazottak ellátásával

kapcsolatos feladatokat végez a vonatkozó jogszabályok
szerint.

– Az intézmény infrastruktúrájának fenntartásával és
folyamatos fejlesztésével kapcsolatban saját szervezetben
lát el feladatokat.

– Feladatai teljesítése érdekében gazdasági, továbbá
belsõ ellenõrzési feladatot ellátó funkcionális szervezeti
egységet, valamint igazgatási, szervezési, mûszaki szol-
gáltató és más, a mûködést biztosító funkcionális szerve-
zeti egységeket mûködtet.

– Az Ftv.-ben foglaltak alapján részt vesz az agrárgaz-
daság körébe tartozó feladatok ellátásában, természetvé-
delmi területek gondozásában a vonatkozó külön jogsza-
bályok rendelkezései szerint.

– Közoktatási intézmény alapítójaként és fenntartója-
ként közoktatási feladatokat lát el.

A gyakorlati képzés céljaira tanüzemet, tangazdaságot
üzemeltet és botanikus kertet, arborétumot tart fenn.

A felsorolt feladatokat az intézmény alaptevékenység-
ként látja el, amelynek alapvetõ anyagi feltételeit a fenn-
tartó által biztosított és az államháztartás alrendszereibõl
származó támogatások, átvett pénzeszközök biztosítják,
valamint az államháztartáson kívüli forrásból származó
bevételek, illetve a számára felajánlott vagyon.

Az intézmény tevékenységeinek tevékenységi körök
szerinti (TEÁOR) részletes felsorolása:

alaptevékenységek:
80.30 felsõoktatás,
80.42 máshová nem sorolt felnõtt- és egyéb oktatás,
80.21 általános középfokú oktatás,
80.22 szakmai középfokú oktatás,
85.32 szociális ellátás elhelyezés nélkül,
72.30 adatfeldolgozás,
72.40 adatbázis-tevékenység, online kiadás,
73.10 mûszaki kutatás, fejlesztés,
73.20 humán kutatás, fejlesztés,
92.61 sportlétesítmény mûködtetése,
92.51 könyvtári, levéltári szolgáltatás.

8.1.1. Képzési terület és képzési szint, amelyeken az in-
tézmény képzést folytat, illetve folytathat

képzési terület:
– agrár,
– gazdaságtudományok,
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– informatika,
– jogi és igazgatási,
– társadalomtudományi;

alapképzés:
– székhelyen, telephelyen: agrár, gazdaságtudományok,

informatika, jogi és igazgatási, társadalomtudományi,
– székhelyen kívül: nincs az intézménynek;

mesterképzés:
– székhelyen, telephelyen: agrár, jogi és igazgatási,

informatika, társadalomtudományok;
– székhelyen kívül: nincs az intézménynek.

8.1.2. Felsõfokú szakképzés szakmacsoportja, amelyben
az intézmény szakképzést folytat, illetve folytathat:

székhelyen, telephelyen:
– közgazdaság.

8.1.3. Tudományterület, mûvészeti ágak, amelyen dok-
tori képzés, doktori fokozat odaítélés folyik:

– agrártudományok,
– természettudományok,
– társadalomtudományok.

8.2. Az intézmény az alaptevékenységén belül jogosult
olyan kiegészítõ tevékenység végzésére, amelyet az alapte-
vékenysége feltételeként rendelkezésre álló, s e célra csak
részben lekötött személyi és anyagi kapacitások fokozott
kihasználásával, nem nyereségszerzés céljából végez. Az e
tevékenység keretében végzett szolgáltatás, termék-elõál-
lítás értékesítésébõl származó bevételnek fedeznie kell a
tevékenységet terhelõ összes kiadást – beleértve az üze-
meltetési, fenntartási kiadások tevékenységre jutó arányos
hányadát is – a bevétel fel nem használható részének figye-
lembevétele mellett.

Ilyen tevékenységek elsõsorban:
– a hallgatók számára olyan képzés, illetve szolgáltatás

nyújtása, amely közvetlenül nem kapcsolódik a képzési és
kimeneti követelményekben, a szakmai és vizsgakövetel-
ményekben és a tantervekben, illetve szakképzési progra-
mokban foglalt tanulmányi kötelezettségek teljesítéséhez;

– az államilag finanszírozott felsõfokú szakemberkép-
zésben részt vevõ hallgatók számára olyan képzés, illetve
szolgáltatás nyújtása, amely közvetlenül nem kapcsolódik
a képesítési követelményekben és a tantervekben foglalt
tanulmányi kötelezettségek teljesítéséhez;

– felnõttképzési tevékenység;
– felvételi elõkészítõ és egyéb tanfolyamok tartása,

nyelvvizsgáztatás;
– továbbképzés;
– az Országos Képzési Jegyzékben szereplõ, szakké-

pesítést nyújtó iskolarendszeren kívüli szakképzés foly-
tatása;

– a képzéshez kapcsolódó tudományágakban kutatás és
fejlesztés, tudományszervezés, hazai és nemzetközi konfe-

renciaszervezés, kultúramûvelés és -fejlesztés, szakta-
nácsadási és egyéb tevékenység;

– az intézményi infrastruktúra szabad kapacitásainak
hasznosítása;

– mezõgazdasági és élelmiszer-ipari termékek termelé-
se, feldolgozása, forgalmazása.

Az intézmény tevékenységeinek tevékenységi körök
szerinti (TEÁOR) részletes felsorolása:

kiegészítõ tevékenységek:
01.1 növénytermelés,
01.41 növénytermelési szolgáltatás,
15.3 gyümölcs-, zöldségfeldolgozás,
15.93 bortermelés,
22.1 kiadói tevékenység,
55.51 munkahelyi étkeztetés,
70.20 ingatlan bérbeadása, üzemeltetése,
73.10 mûszaki kutatás, fejlesztés,
73.20 humán kutatás, fejlesztés,
74.20 mérnöki tevékenység, tanácsadás,
74.30 mûszaki vizsgálat, elemzés,
74.87 máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás,
80.30 felsõoktatás,
80. 42 máshova nem sorolt felnõtt- és egyéb oktatás,
22.11 tankönyv- és jegyzetkiadás,
22.2 nyomdai tevékenység.

8.3. Az intézmény jogosult alaptevékenységén kívül vál-
lalkozási tevékenységként – alapfeladatai ellátásának sé-
relme nélkül – külsõ megbízók, megrendelõk részére okta-
tási, kutatási, fejlesztõ, szaktanácsadó, szolgáltató s egyéb
feladatok ellátására. Az e tevékenység keretében végzett
szolgáltatás, termék-elõállítás értékesítésébõl származó
bevételnek fedeznie kell a tevékenységet terhelõ összes ki-
adást – beleértve az üzemeltetési, fenntartási kiadások te-
vékenységre jutó arányos hányadát is – a bevétel fel nem
használható részének figyelembevétele mellett. A vállalko-
zási tevékenység bevétele nem haladhatja meg két egymást
követõ évben az összbevétel egyharmadát.

Az alap- és vállalkozási tevékenységek szétválasztásá-
nak elveit és a vállalkozási szerzõdéskötés rendjét az in-
tézmény belsõ szabályzata rögzíti.

8.3.1. Az intézmény vállalkozási tevékenységeinek tevé-
kenységi körök (TEÁOR) szerinti részletes felsorolása:
nincs az intézménynek.

9. Az intézmény tagolásának elvei (az 1. számú mellék-
letnek megfelelõen):

9.1. Az intézményben oktatási és tudományos kutatási
szervezeti egységként karok – ezen belül különösen inté-
zet, tanszék, kutatócsoport, tangazdaság, botanikus kert,
valamint doktori iskola – mûködnek.

Az intézmény karokra tagozódik. A karok egy vagy
több, szakmailag összetartozó, a 8.1.1. pont szerinti kép-
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zési területeken, képzési szinteken folyó képzés feladatai-
nak ellátását szervezik.

Az intézményben agrártudományi centrum mûködik.
9.2. Az intézményben könyvtári, levéltári, irattári, in-

formatikai, kollégiumi és egyéb (különösen: diáktanács-
adó, karrier-tanácsadó) feladatot ellátó szolgáltató szerve-
zeti egységek mûködnek.

9.3. Az intézmény mûködtetési feladatainak ellátásához
gazdasági és mûszaki funkcionális szervezeti egységként
gazdasági és mûszaki fõigazgatóságot, igazgatási szerve-
zeti egységként rektori hivatalt, továbbá belsõ ellenõrzési
feladatot ellátó szervezeti egységet mûködtet.

Az intézmény szervezeti felépítését, tagolását az egyes
oktatási, tudományos kutatási, szolgáltató és funkcionális
szervezeti egységeket és mûködésük rendjét részletesen a
Szervezeti és mûködési szabályzat határozza meg.

Az intézmény vezetését, a vezetõk megbízását, illetve
felmentését, valamint hatásköröket az Ftv. és az intézmény
Szervezeti és mûködési szabályzata határozza meg.

10. Az intézmény ingatlanállománya:
10.1. A Magyar Állam tulajdonában lévõ ingatla-

nok, melyek az intézmény vagyonkezelésében vannak
a Kincstári Vagyoni Igazgatósággal (KVI) kötött
390031/2006/0150. számú vagyonkezelési szerzõdés
alapján.

10.2. Az intézmény tulajdonában lévõ ingatlanok jegy-
zéke: nincs az intézménynek a tulajdonában ingatlan.

10.3. További, az intézmény használatában lévõ ingat-
lanok és a használat jogcíme: nincs az intézménynek.

11. Az intézmény hallgatói létszáma:
– az Ftv.-ben meghatározottak szerint felvehetõ maxi-

mális hallgatói létszám 18 400 fõ, amely számított hallga-
tói létszámként 13 826 fõ;

– az idegen nyelven folyó költségtérítéses képzésben
részt vevõk száma ebbõl: 196 fõ.

12. Az intézményi hozzájárulással vagy közremûködés-
sel létrehozott, illetve mûködtetett társaságok, egyesüle-
tek, alapítványok és egyéb szervezetek jegyzéke és alapító
okiratai, illetve az alapítással összefüggõ más dokumen-
tumai a Szervezeti és mûködési szabályzat mellékletét ké-
pezik.

13. Az alapító okirat a 12327-1/2007. számú Alapító
Okirat módosításával készült és a módosításokkal egy-
séges szerkezetbe foglalt alapító okirat szövegét tartal-
mazza.

Budapest, 2007. július 18.

Ügyiratszám: 17825-1/2007.

Dr. Hiller István s. k.,
oktatási és kulturális miniszter
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KINCSTÁRI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉRE KIÍRT PÁLYÁZAT EREDMÉNYE

A Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (1024 Budapest, Fényes Elek u. 7–13.) közzéteszi, hogy a Kincstári
Vagyoni Igazgatóság vezérigazgatója a Szentendre 8908/7. helyrajzi számú ingatlan értékesítésére vonatkozó nyilvános
pályázatot érvényesnek és eredményesnek nyilvánította.

A pályázat nyertese az SZ.A.C. Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelõsségû Társaság (2000 Szentendre, Kõzúzó u. 3.)
10 000 000 + 2 000 000 Ft áfa, összesen bruttó 12 000 000 Ft, azaz tizenkétmillió forint vételáron.

KINCSTÁRI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSE

Az Országos Rendõr-fõkapitányság (1139 Budapest, Teve u. 4–6.) továbbiakban: kiíró, a kincstári vagyonnal való
gazdálkodásról szóló 58/2005. (IV. 4.) Korm. rendelet (továbbiakban: kormányrendelet) vonatkozó fejezetei alapján

nyilvános pályázat

keretében értékesíti a Magyar Állam tulajdonában és a kiíró vagyonkezelésében álló, természetben 1222 Budapest, Gyár
utca 16. szám alatt található, 224989. helyrajzi számon nyilvántartott, 7722 m2 területû, kivett lakóház, udvar, gazdasági
épület és üzem megnevezésû ingatlan 31378/100000 tulajdoni hányadát.

Az ingatlan a Magyar Állam, a XXII. Kerületi Önkormányzat és a Lampart Budafoki Zománc Kft. osztatlan közös
tulajdonában áll. (A tulajdoni hányadok megoszlása a következõ: Magyar Állam 31378/100000 tulajdoni hányad;
XXII. Kerületi Önkormányzat 39446/100000 tulajdoni hányad; Lampart Budafoki Zománc Kft. 29176/100000 tulajdoni
hányad.)

A nyilvános pályázat lebonyolítása során a BM Beruházási és Közbeszerzési Zrt. (2007. október 1. napjától új nevén:
BMSK Zrt.) (1146 Budapest, Istvánmezei út 1–3. Postai cím: 1903 Budapest, Pf. 314, telefon: 325-1783, fax: 325-1767)
mint értékesítési segéd – a továbbiakban: értékesítési segéd – látja el a kiíró valamennyi feladatát.

Ajánlati biztosíték: 8 000 000 Ft, azaz nyolcmillió forint, amelyet magyar forintban (HUF) kell megfizetni.
Az ajánlati biztosítékot HUF-ban a kiíró Magyar Államkincstárnál vezetett MÁK 10023002-01451722-00000000

számú számlájára kell átutalni (melynek legkésõbb az ajánlattételi határidõ lejártának napján be kell érkeznie) a „GYÁR
UTCA” jelige feltüntetésével.

Az ajánlati biztosíték a nyertes ajánlattevõ esetén a vételárba beszámításra kerül.
A vételár ajánlati biztosítékon felül fennmaradó részét magyar forintban (HUF) kell megfizetni.
A kiíró vagyonkezelésében lévõ ingatlanhányadot a társtulajdonosok elõvásárlási joga, a teljes ingatlant a Fõvárosi

Gázmûvek vezetékjoga terheli. Egyebekben az ingatlan per-, teher- és igénymentes.
A kiíró tájékoztatja az ajánlattevõket, hogy a kormányrendelet 42. § (2) bekezdésében biztosított lehetõséggel élve a

pályázati ajánlatok bontását követõen – amennyiben az elsõ két helyre rangsorolt ajánlatban szereplõ vételárak között
(a magasabbat tekintve 100%-nak) legfeljebb húsz százalék eltérés van, vagy ha a 44. § (1) bekezdése alapján a benyúj-
tott ajánlatok egyike sem lenne nyertesnek nyilvánítható, a Hasznosítási Tanács javaslata alapján – nyilvános ártárgya-
lást tarthat. Amennyiben csak egy érvényes ajánlat érkezik, nyilvános ártárgyalás tartása helyett a kiíró felhívhatja az
ajánlattevõt ajánlata módosítására.

Az ingatlan jellemzõi:
Az ingatlan Budapest XXII. kerületében, a 6-os fõúttal párhuzamos Gyár utcában, a 16. szám alatt található.
Kiíró az ingatlanról bõvebb információt tartalmazó pályázati dokumentációt bocsát térítés ellenében a pályázók

rendelkezésére.
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Pályázati dokumentáció:
A kiíró az ingatlanokról magyar nyelvû információt tartalmazó pályázati dokumentációt bocsát a pályázók rendelke-

zésére, térítés ellenében. A pályázaton való részvétel alapfeltétele a pályázati dokumentáció értékesítési segédtõl történõ
megvásárlása.

A pályázati dokumentáció ára 100 000 Ft + 20 000 Ft áfa, azaz százhúszezer forint, amely összeget ajánlattevõnek
HUF-ban a BM Beruházási és Közbeszerzési Zrt. (2007. október 1. napjától új nevén: BMSK Zrt.) MKB Bank Nyrt.-nél
vezetett 10300002-20260206-00003285 számú számlájára kell befizetni. Az értékesítési segéd kéri a pályázókat, hogy
az átutalás közlemény rovatában a „GYÁR UTCA” jeligét tüntessék fel.

A pályázati dokumentáció az ellenérték átutalással történõ befizetését követõen, titoktartási nyilatkozat aláírása elle-
nében, az értékesítési segéd 1146 Budapest, Istvánmezei út 1–3. szám alatti címén (bejárat a Dózsa György út felõl!) sze-
mélyesen, vagy meghatalmazott útján vehetõ át, munkanapokon a pályázati felhívás Magyar Közlöny Hivatalos Értesí-
tõjében történt megjelenés napjától a pályázat benyújtásának határidejéig (hétfõtõl csütörtökig 8-tól 15 óráig, pénteken
8-tól 12 óráig). A meghatalmazott köteles közokirattal, vagy teljes bizonyító erejû magánokirattal igazolni képviseleti
jogosultságát, illetve annak mértékét.

A pályázati felhívás és a pályázati dokumentáció által az ingatlannal kapcsolatban közölt és ismertetett adatok, infor-
mációk a kiíró által ismert és biztosított elõzetes adatszolgáltatáson alapulnak. A kiíró javasolja minden pályázónak,
hogy a fent említett dokumentáción felül saját felelõsségére és költségére szerezzen be minden olyan kiegészítõ informá-
ciót az ajánlat tárgyáról, valamint a magyarországi jogi-gazdasági környezetrõl, illetve szabályozórendszerrõl, amely
befektetési szándékának körültekintõ megalapozásához szükséges lehet.

A dokumentáció megvásárlását igazoló bizonylatot vagy annak másolatát az ajánlat benyújtásakor a pályázónak csa-
tolnia kell.

Az ingatlan bemutatása:
Az ingatlan bemutatására a pályázati felhívás megjelenését követõ 15. naptári napon (amennyiben szombatra, munka-

szüneti napra esik, akkor az azt követõ munkanapon) 10 órakor kerül sor, illetve elõzetes egyeztetés alapján.
Az ingatlan megtekintése nem feltétele az érvényes ajánlattételnek, azonban ennek elmulasztásából adódó károkért a

kiíró felelõsséget nem vállal.

A pályázatok beadásának módja:
A vételre vonatkozó pályázati ajánlatokat zárt, cégjelzés nélküli borítékban a „GYÁR UTCA” jelige feltüntetésével,

3 példányban (1 eredeti és 2 másolati példányban), magyar nyelven, személyesen, illetve meghatalmazott útján az érté-
kesítési segéd fenti címén (1146 Budapest, Istvánmezei út 1–3. fszt. 15. szoba) kell benyújtani úgy, hogy az ajánlat az
ajánlattételi határidõn belül az értékesítési segédhez megérkezzék. Az ajánlattevõ köteles az eredeti példányt megjelölni
„Eredeti” felírással. Ha a pályázatok között eltérés adódik, úgy az eredetiként megjelölt ajánlatban foglaltak az irány-
adók.

Ajánlattételi határidõ:
2007. november 27. 10 óra.

A pályázó az ajánlattételi határidõ lejártáig módosíthatja, vagy visszavonhatja pályázati ajánlatát. Az ajánlattételi ha-
táridõ lejártát követõen a benyújtott ajánlatok csak a nyilvános ártárgyalás során, illetõleg egy érvényes ajánlat esetén a
kiíró felhívására módosíthatók, de az ajánlati árak nem csökkenthetõk. Az ajánlattevõ a szerzõdéskötésig, illetõleg az ár-
tárgyalás megkezdéséig köteles titokban tartani ajánlata tartalmát. A kiíró a kormányrendelet 48. § (3) bekezdés szerint
köteles a pályázók számát és az ajánlatok tartalmát a pályázat bontásáig, illetve az ártárgyalás megkezdéséig titkosan
kezelni.

A pályázatok felbontása az ajánlattételi határidõ lejártának napján 10 órakor történik az értékesítési segéd fenti címén,
zárt körben, a kiíró, az értékesítési segéd és közjegyzõ jelenlétében.

A részvétel feltételei:
A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázati dokumentációban a kiíró által rendelkezésre bocsátott a részvételi

feltételként felsorolt tartalmi követelmények szerint kitöltött, további feltételek támasztása nélkül elfogadólag, cégsze-
rûen aláírt alábbi formanyomtatványokat. Amennyiben a pályázó ajánlatának szöveges részei és a kitöltött formanyom-
tatványok tartalma között eltérés mutatkozik, úgy a kiíró a formanyomtatványokban foglaltakat tekinti irányadónak.

1. a pályázati kísérõlapot a pályázati dokumentáció megvásárlásáról, átvételérõl, a titoktartásról, a pályázati dokumentá-
ció megvásárlását igazoló eredeti bizonylatot és a pályázó erre vonatkozó nyilatkozatát (1. számú formanyomtatvány),

2. a pályázó azonosító adatait (cég esetében 2/a. számú, magánszemély esetében 2/b. számú formanyomtatvány),
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3. a pályázat tárgyának megjelölését, a megajánlott vételárat HUF-ban (3. számú formanyomtatvány),
4. a vételár kiegyenlítésének módját, teljesítésének határidejét, annak figyelembevételével, hogy az ajánlati biztosíté-

kon felül fennmaradó vételárhátralékot a szerzõdés aláírását követõ 30 naptári napon belül egy összegben kell kiegyenlí-
teni (4. számú formanyomtatvány),

5. 30 napnál nem régebbi eredeti igazolásokat arról, hogy a pályázónak nincs adó-, vám-, társadalombiztosításijáru-
lék-fizetési kötelezettséget illetõen lejárt köztartozása, illetve a pályázó nyilatkozatát arról, hogy sem a Magyar Állam-
mal és szervezeteivel, sem a kiíróval szemben lejárt tartozása nincs (5. számú formanyomtatvány),

6. az ajánlati biztosíték átutalásáról szóló eredeti hivatalos banki igazolást, (az ajánlattevõnek gondoskodnia kell ar-
ról, hogy a HUF-ban befizetett ajánlati biztosíték legkésõbb az ajánlattételi határidõ lejártának napján a kiíró Magyar Ál-
lamkincstárnál vezetett 10023002-01451722-00000000 számú számlájára beérkezzék) (6. számú formanyomtatvány),

7. amennyiben a pályázó nem magánszemély, a képviseletére jogosult(ak)nak arról szóló nyilatkozatát, hogy nyertes-
ség esetén megkötendõ adásvételi szerzõdéshez szükséges-e külön társasági cselekmény (7. számú formanyomtatvány),

8. a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázati felhívásban szereplõ feltételeket elfogadva, a pályázati
dokumentációban foglaltak ismeretében teszi meg ajánlatát (8. számú formanyomtatvány),

9. a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy tudomásul veszi, hogy kiíró nem vállal felelõsséget az ingatlannal
kapcsolatos esetlegesen felmerülõ környezeti kárért (9. számú formanyomtatvány),

10. a nem magánszemély pályázó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy csõd-, felszámolási eljárás ellene nem indult, to-
vábbá végelszámolását nem kezdeményezték, jogutód nélküli megszüntetése nincs folyamatban, illetve – önkormányzat
esetében – adósságrendezési eljárás ellene nem indult (10. számú formanyomtatvány),

11. a pályázó nyilatkozatát, melyben tudomásul veszi, hogy a kiíró az adásvételi szerzõdésben egyoldalú elállási jogot
köt ki azon esetekre, ha a vételár határidõben nem kerül megfizetésre és a kiíró a Magyar Állam tulajdonjogát a teljes vé-
telár kiegyenlítéséig fenntartja (11. számú formanyomtatvány),

12. a pályázó nyilatkozatát, melyben tudomásul veszi, hogy a kiíró nem vállal felelõsséget az illetékes önkormányzat-
nak az ingatlannal kapcsolatos területrendezési és területfejlesztési elõírásaira vonatkozóan, illetve a helyi építési szabá-
lyok megváltozásából eredõ esetleges károkért, különösen a településrendezési terv változásából, illetve településfej-
lesztési elgondolásokból adódókért (12. számú formanyomtatvány),

13. a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy elfogadja az ajánlati kötöttségre, az ajánlati biztosíték mértékére és
megfizetésének módjára, elvesztésére, valamint a fizetési garanciára vonatkozó, kiíró által a pályázati felhívásban tá-
masztott feltételeket (13. számú formanyomtatvány),

14. a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy amennyiben nyertesnek nyilvánítják, szerzõdéskötésre nem jelöl-
het ki mást maga helyett (14. számú formanyomtatvány),

15. a pályázó titoktartási nyilatkozatát (15. számú formanyomtatvány).

Amennyiben a pályázó ajánlatának szöveges részei és a kitöltött formanyomtatványok tartalma között eltérés mutat-
kozik, úgy a kiíró a formanyomtatványokban foglaltakat tekinti irányadónak.

Az ajánlati biztosítékot a kiíró a pályázati felhívás visszavonásáról szóló hirdetmény közzétételének, illetve az eljárás
eredménytelensége kihirdetésének napjától számított 15 munkanapon belül visszafizeti az ajánlattevõk részére. Eredmé-
nyes pályázat esetén a kiíró az ajánlati biztosítékot a nem nyertes pályázók részére az ajánlatok elbírálásának napjától
számított 15 munkanapon belül fizeti vissza. A kiíró ugyancsak visszafizeti az ajánlati biztosítékot, ha a KVI az elbírálá-
si határidõt meghosszabbítja, melynek függvényében az ajánlati kötöttség idõtartama is meghosszabbodik, és a pályázó
a határidõ meghosszabbításáról szóló értesítés kézhezvételétõl számított 7 naptári napon belül nyilatkozik, hogy ajánlati
kötöttségét nem kívánja meghosszabbítani.

Az ajánlati biztosíték után a kiíró költséget nem számít fel, kamatot nem fizet, kivéve, ha az ajánlati biztosíték vissza-
fizetésére nyitva álló 15 munkanapos határidõt elmulasztja.

Amennyiben a pályázó ajánlati kötöttségének ideje alatt ajánlatát visszavonja, vagy ha az adásvételi szerzõdés meg-
kötése a nyertes pályázónak felróható, vagy érdekkörében felmerülõ más okból hiúsul meg, az ajánlati biztosítékot el-
veszti. A pályázó az ajánlati biztosítékot elveszti akkor is, ha a már megkötött szerzõdés a pályázónak felróható, vagy
érdekkörében felmerülõ más okból hiúsul meg.

Kötelezõen vállalt ajánlati kötöttség:
A kötelezõen vállalt ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidõ lejártának napját követõ 90 naptári nap. Amennyiben a

pályázó ajánlatát az ajánlati kötöttségének ideje alatt visszavonja, az általa befizetett ajánlati biztosítékot elveszti.
A pályázati ajánlatok elbírálása, vagy a nyilvános ártárgyalásra kitûzése (az ajánlatmódosításra való felhívás) az aján-

lattételi határidõ lejártát követõ 30 naptári napon belül történik, mely idõtartamot a kiíró egy alkalommal, legfeljebb to-
vábbi 30 naptári nappal meghosszabbíthat. Ennek függvényében az ajánlati kötöttség idõtartama is 30 nappal meg-
hosszabbodik.
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Az ártárgyalás, illetve az ajánlatmódosítás elbírálása az ártárgyalás kitûzésétõl, illetve az ajánlatmódosításra történõ
felhívás idõpontjától számított 30 naptári napon belül történik.

A kiíró az elbírálási határidõ lejártát követõ 15 naptári napon belül írásban tájékoztatja a pályázókat a pályázati eljárás
eredményérõl.

Az ajánlat beadása:
Az ajánlatokat az értékesítési segéd fenti címén, a BM Beruházási és Közbeszerzési Zrt. (2007. október 1. napjától új

nevén: BMSK Zrt.) (1146 Budapest, Istvánmezei út 1–3.) földszint 15. szobában kell a fent megjelölt ajánlattételi határ-
idõig leadni. Az értékesítési segéd felhívja a pályázók figyelmét, hogy a beadás helyszínének megközelítése gyalogosan
a Dózsa György úti bejáraton lehetséges.

A pályázat elbírálása során a rangsoroláskor a megajánlott vételár összegének nagysága alapján dönt a kiíró.
A pályázat nyertese az, aki a pályázati felhívásban rögzített feltételek teljesítése mellett, a legmagasabb vételárat

ajánlotta.
Az adásvételi szerzõdés megkötésének elõfeltétele, hogy a nyertes pályázó az eredményhirdetésrõl szóló értesítés

kézhezvételét követõ 8 banki napon belül, az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételárhátralék (beleértve az áfát is)
erejéig fizetési garanciát ad.

A kiíró fizetési garanciának tekinti a feltétel nélküli bankgaranciát, a feltétel nélküli banki hitelígérvényt és a vételár-
hátralék ügyvédi vagy közjegyzõi letétbe helyezését.

– A feltétel nélküli bankgaranciát, melynek kedvezményezettje a kiíró, a banknak a pályázati felhívásban megadott
jelige feltüntetésével megjelölt ingatlan megvásárlása céljára kell kiállítania és visszavonhatatlan fizetési kötelezettséget
kell vállalnia a kiíró felé a teljes vételárhátralékra – beleértve a forgalmi adót is – vonatkozóan, az ajánlatban vállalt
határidõ figyelembevételével.

– A feltétel nélküli banki hitelígérvényt, melynek kedvezményezettje a kiíró, a banknak a pályázati felhívásban meg-
adott jelige feltüntetésével megjelölt ingatlan megvásárlása céljára kell kiállítania és visszavonhatatlan fizetési kötele-
zettséget kell vállalnia arra, hogy a vételárként ígért összeget a bank a vevõ részére meghitelezi a teljes vételárhátralékra
– beleértve a forgalmi adót is – vonatkozóan, az ajánlatban vállalt határidõ figyelembevételével.

A kiíró a fentiekben említett, vételárhátralék kifizetésének biztosítékául szolgáló iratokat magyarországi bankoktól
fogadja el.

A kiíró a pályázat nyertesével – az errõl szóló értesítés kézhezvételének napjától számított 30 naptári napon belül, de
legkésõbb az ajánlati kötöttség lejártának napjáig – az adásvételi szerzõdést megköti.

A tulajdonjog ingatlan-nyilvántartásban történõ átvezetéséhez szükséges bejegyzési engedély kiadása a teljes vételár-
nak a kiíró Magyar Államkincstárnál vezetett MÁK 10023002-01451722-00000000 számláján történõ megjelenését kö-
vetõen haladéktalanul, de legkésõbb 15 naptári napon belül történik.

A kiíró fenntartja jogát, hogy
– a nyertes pályázó visszalépése esetén a pályázat soron következõ helyezettjével szerzõdést kössön, amennyiben az

ajánlata a kormányrendelet 46. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelel,
– a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa,
– az elbírálási határidõn belül a kormányrendelet 42. § (2) bekezdése alapján – minden érvényes ajánlatot benyújtott

résztvevõ meghívása mellett – nyilvános ártárgyalást tartson, vagy egyetlen ajánlattevõ esetén felhívja az ajánlattevõt
ajánlata módosítására,

– pályázati felhívását az ajánlattételi határidõ elõtt visszavonja, melyrõl a pályázati felhívás közlésével megegyezõ
helyeken az ajánlattételi határidõ lejárta elõtt hirdetményt tesz közzé. Ebben az esetben a kiíró a pályázati dokumentáció
ellenértékét a felhívás visszavonásának a Magyar Közlöny Hivatalos Értesítõjében történõ megjelentetését követõ
10 munkanapon belül, a dokumentáció visszaadása ellenében visszafizeti.

A pályázatot követõ nyilvános ártárgyalás során a pályázók ajánlataikat módosíthatják, azzal, hogy a korábban meg-
ajánlott vételár nem csökkenthetõ, és a módosított ajánlatnak is meg kell felelnie a pályázati felhívásban meghatározott
valamennyi feltételnek.

Érvényes a pályázati ajánlat, ha:
– azt a pályázati felhívásban meghatározott, illetve szabályszerûen meghosszabbított ajánlattételi határidõben

nyújtották be,
– a pályázó az ajánlati biztosítékot az elõírásoknak megfelelõen bocsátotta rendelkezésre,
– a pályázó a pályázatot és valamennyi formanyomtatványt szabályszerûen aláírta (nem magánszemély esetén cég-

szerû aláírás),
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– a részvételi feltételekben meghatározottaknak maradéktalanul eleget tesz, ennek keretében a kiíró által a pályázati
dokumentáció részeként rendelkezésre bocsátott formanyomtatványokat a pályázati ajánlat beadásával egyidejûleg to-
vábbi feltételek támasztása nélkül – kitöltve, elfogadólag aláírva a meghatározott mellékletekkel együtt (a hiánypótlási
lehetõségre figyelemmel) benyújtja.

Hiánypótlásra kizárólag a pályázat beadási határidejétõl számított 15 naptári napon belül, „a részvétel feltételei” cím
5. pontjában meghatározott adatok, nyilatkozatok, illetve igazolások vonatkozásában a pályázó kezdeményezésére van
lehetõség.

Ha a pályázó élni kíván a hiánypótlás lehetõségével, azt pályázati ajánlatában közölnie kell.
Ugyanazon dokumentumra vonatkozóan egyszeri hiánypótlásra van lehetõség, a pótolt dokumentumra vonatkozóan

nincs lehetõség ismételt hiánypótlásra.
Érvénytelen a pályázati ajánlat, ha az érvényességi feltételek bármelyikének részben vagy egészben a hiánypótlást kö-

vetõen sem felel meg.
Ha az ajánlattevõ, vagy az érdekkörébe tartozó más személy a pályázat titkosságát megsérti, a kiíró az ajánlatát ér-

vénytelennek nyilvánítja.
A pályázati felhívás és a kitöltendõ formanyomtatványok a www.kvi.gov.hu honlapon „árverés, értékesítés, pályáza-

tok” menüpont alatt olvashatók és letölthetõk. A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhetõ munkanapokon
a kiírónál: Csávás József alezredes, Országos Rendõr-fõkapitányság 1145 Budapest, Róna u. 124., tel.: 06 (1) 469-2797],
vagy az értékesítési segédnél: dr. Szederkényi Zsolt [tel.: 06 (1) 325-1783], vagy dr. Peterdi Anikó (tel.: 325-1780) BM
Beruházási és Közbeszerzési Zrt. (2007. október 1. napjától új nevén: BMSK Zrt.), 1146 Budapest, Istvánmezei út 1–3.
fszt. 15.

A Nyíregyházi Fõiskola (4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B, a továbbiakban: kiíró) a Kincstári Vagyoni Igazgatóság
(a továbbiakban: KVI) megbízásából a kincstári vagyonnal való gazdálkodásról szóló 58/2005. (IV. 4.) Korm. rendelet
(továbbiakban: kormányrendelet) vonatkozó fejezetei alapján

nyilvános pályázat

keretében értékesíti a Magyar Állam tulajdonában és a kiíró vagyonkezelésében lévõ

Nyíregyháza, Rákóczi u. 69. szám alatti 1024/5. hrsz.-ú, „fõiskola” megnevezésû ingatlant.
A telek területe 42 361 m2, épületek bruttó szintterülete 18 427 m2.

Ajánlati biztosíték: 100 000 000 Ft, azaz egyszázmillió forint.
Az ajánlati biztosítékot HUF-ban a kiírónak a Magyar Államkincstárnál vezetett 10044001-00282895-00000000 szá-

mú számlájára kell átutalni a „Nyíregyházi Fõiskola” jelige feltüntetésével. Az ajánlati biztosítéknak legkésõbb az aján-
lattételi határidõ napján a kiíró számlájára be kell érkeznie.

Az ajánlati biztosíték a nyertes ajánlattevõ esetén a vételárba beszámításra kerül.
A vételárat magyar forintban (HUF) kell megfizetni.

A kiíró tájékoztatja az ajánlattevõket, hogy a kormányrendelet 42. § (2) bekezdésében biztosított lehetõséggel élve a
pályázati ajánlatok bontását követõen – amennyiben az elsõ két helyre rangsorolt ajánlatban szereplõ vételárak között
(a magasabbat tekintve 100%-nak) legfeljebb húsz százalék eltérés van, vagy ha a 44. § (1) bekezdése alapján a benyúj-
tott ajánlatok egyike sem lenne nyertesnek nyilvánítható, a KVI Hasznosítási Tanács javaslata alapján – nyilvános ártár-
gyalást tarthat. Amennyiben csak egy érvényes ajánlat érkezik, nyilvános ártárgyalás tartása helyett a kiíró felhívhatja az
ajánlattevõt ajánlata módosítására. A pályázatot követõ ártárgyalás összehívása esetén a kiíró írásban értesíti az érvényes
ajánlatot benyújtott pályázókat az ártárgyalás idõpontjáról.

A pályázati dokumentáció átvételének, illetve az ajánlat benyújtásának helye:
Nyíregyházi Fõiskola 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B, Gazdasági és Mûszaki Fõigazgatóság „A” épület I. emelet,

Dankó Ildikó fõigazgató.
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A dokumentáció átvételének pontos helye és ideje: a megjelölt épületben és emeleten a 149-es szobában, 2007. októ-
ber19-tõl, munkanapokon 9–13 óra között. Telefon: +36 (42) 599-417. Fax: +36 (42) 402-489.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás kérhetõ:
Hallgatói Centrum Kht. 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B, Campus Hotel és Kollégium összekötõ I. emelet, Vad Sán-

dor ügyvezetõ. Telefon: +36 (42) 599-430. Fax: +36 (42) 402-484.

Az ingatlan jellemzõi:
Az ingatlan Nyíregyháza északnyugati részén, a Rákóczi utca 69. szám alatt helyezkedik el. Közvetlenül mellette fut a

Budapest–Nyíregyháza–Záhony vasútvonal. Tömegközlekedési eszközökkel jól megközelíthetõ, parkolás az ingatlan
területén belül, valamint a környezõ utcákban lehetséges. A 42 361 m2 nagyságú telken 8 db, különbözõ korú és rendelte-
tésû, kifejezetten oktatási célt szolgáló épület található. A „K” jelû oktatási épület 1960 m2, „A” jelû oktatási épület
4579 m2, kollégium 7096 m2, „B” jelû technológiai épület 1332 m2, „D” jelû oktatási épület 1439 m2, „C” jelû tanmûhely
1383 m2, „H” jelû garázs és mûhely 561 m2, garázsok 77 m2, összesen: 18 427 m2. A felsorolt épületeken kívül üvegház,
trafóállomás, gáznyomás-csökkentõ található a teljesen közmûvesített területen. Az ingatlanban az oktatás fokozatosan
megszûnik, jelenleg már csak egy részét használják.

A terület VK 711956 kódszámú „központi vegyes zóna” építési övezetbe tartozik. A szabályozási terv alapján nagy
része „Különleges kereskedelmi célú zónának”, kis része közlekedési célú közterület számára van kijelölve, további
telekalakítás elõirányozásával.

Az ingatlant földmérési jelek elhelyezését biztosító használati jog terheli, egyebekben per-, teher- és igénymentes.
Kiíró az ingatlanokról bõvebb információt tartalmazó pályázati dokumentációt bocsát a pályázók rendelkezésére,

térítés ellenében.

Pályázati dokumentáció:
A pályázaton való részvétel alapfeltétele a pályázati dokumentáció kiírótól történõ megvásárlása. A pályázati doku-

mentáció 90 000 Ft + 18 000 Ft áfa, összesen 108 000 Ft, azaz száznyolcezer forint árnak csekken, vagy a kiíró pénztárá-
ban készpénzben, vagy a kiíró fent megjelölt számlaszámára átutalással történõ befizetését követõen, titkossági nyilat-
kozat aláírása ellenében, a kiíró fent megadott címén személyesen, vagy meghatalmazott útján vehetõ át. A meghatalma-
zott köteles közokirattal, vagy teljes bizonyító erejû magánokirattal igazolni képviseleti jogosultságát, illetve annak mér-
tékét.

A dokumentáció megvásárlását igazoló bizonylatot vagy annak másolatát a pályázati ajánlathoz a pályázónak
csatolnia kell.

Az ingatlan bemutatása:
Az ingatlan bemutatására 2007. november 15-én, csütörtökön 11 órakor kerül sor. Találkozó a megtekinteni kívánt in-

gatlan címén, az A épület portáján.

A pályázatok beadásának módja:
A vételre vonatkozó pályázati ajánlatokat zárt, cégjelzés nélküli borítékban, „Nyíregyházi Fõiskola” jelige feltünteté-

sével, 3 példányban (1 eredeti és 2 másolati példányban), magyar nyelven, személyesen, illetve meghatalmazott útján a
kiíró fenti címén kell benyújtani úgy, hogy az ajánlat az ajánlattételi határidõn belül a kiíróhoz megérkezzék. Az ajánlat-
tevõ köteles az eredeti példányt megjelölni „Eredeti” felírással. Ha a pályázatok között eltérés adódik, az így megjelölt
ajánlatban foglaltak az irányadók.

Ajánlattételi határidõ:
2007. november 29., csütörtök 11 óra.

A pályázó az ajánlattételi határidõ lejártáig módosíthatja, vagy visszavonhatja pályázati ajánlatát. Az ajánlattételi ha-
táridõ lejártát követõen a benyújtott ajánlatok csak a nyilvános ártárgyalás során, illetõleg egy érvényes ajánlat esetén a
kiíró felhívására módosíthatók, de az ajánlati árak nem csökkenthetõk. Az ajánlattevõ a szerzõdéskötésig, illetõleg az ár-
tárgyalás megkezdéséig köteles titokban tartani ajánlata tartalmát. A kiíró a kormányrendelet 48. § (3) bekezdése szerint
a pályázók számát a pályázatok bontásáig, az ajánlatok tartalmát a döntéshozatalig, illetve az ártárgyalás megkezdéséig
köteles titkosan kezelni.

A pályázatok felbontása az ajánlattételi határidõ lejártának napján 11 órakor történik a kiíró fenti címén, zárt körben, a
kiíró és közjegyzõ jelenlétében.
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A részvétel feltételei:
A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázati dokumentációban a kiíró által rendelkezésre bocsátott, az alábbi-

akban felsorolt tartalmi követelmények szerint kitöltött, további feltételek támasztása nélkül elfogadólag, cégszerûen
aláírt formanyomtatványokat. Amennyiben a pályázó ajánlatának szöveges részei és a kitöltött formanyomtatványok tar-
talma között eltérés mutatkozik, a kiíró a formanyomtatványokban foglaltakat tekinti irányadónak.

A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell:
1. a pályázat tárgyát és a HUF-ban fizetendõ megajánlott vételár megjelölését nettó ár + áfa bontásban (1. számú for-

manyomtatvány),
2. a pályázó azonosító adatait (cég esetében 2/a., magánszemély esetében 2/b. sz. formanyomtatvány),
3. a vételár kiegyenlítésének módját, teljesítésének határidejét, annak figyelembevételével, hogy az ajánlati biztosíté-

kon felül fennmaradó vételárhátralékot a szerzõdés aláírását követõ 90 napon belül kell kiegyenlíteni (3. számú forma-
nyomtatvány),

4. pályázó nyilatkozatát arról, hogy sem a KVI-vel, sem a kiíróval szemben nincs lejárt tartozása, és 30 napnál nem ré-
gebbi, eredeti igazolásokat arról, hogy a Magyar Állammal és szervezeteivel szemben nincs lejárt köztartozása (adó-,
vám-, illeték-, társadalombiztosításijárulék-fizetési kötelezettsége) (4. számú formanyomtatvány),

5. az ajánlati biztosíték átutalásáról szóló hivatalos banki igazolást (az ajánlattevõnek gondoskodnia kell arról, hogy a
HUF-ban befizetett ajánlati biztosíték legkésõbb az ajánlattételi határidõ lejártának napján a kiírónak a Magyar Állam-
kincstárnál vezetett 10044001-00282895-00000000 számú számlájára beérkezzék) (5. számú formanyomtatvány),

6. a pályázó gazdasági szervezet képviselõjének arról szóló nyilatkozatát, hogy nyertesség esetén megkötendõ adás-
vételi szerzõdéshez szükséges-e külön társasági cselekmény (6. számú formanyomtatvány),

7. a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázati felhívásban szereplõ feltételeket elfogadva, a pályázati
dokumentációban foglaltak ismeretében teszi meg ajánlatát (7. számú formanyomtatvány),

8. a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy tudomásul veszi, hogy kiíró nem vállal felelõsséget az ingatlannal
kapcsolatos esetlegesen felmerülõ környezeti kárért (8. számú formanyomtatvány),

9. a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy csõd-, felszámolási eljárás ellene nem indult, továbbá végelszámolását
nem kezdeményezték, jogutód nélküli megszüntetése nincs folyamatban, illetve – önkormányzat esetében – adósságren-
dezési eljárás ellene nem indult (9. számú formanyomtatvány),

10. a pályázó nyilatkozatát, melyben tudomásul veszi, hogy a kiíró az adásvételi szerzõdésben egyoldalú elállási jogot
köt ki azon esetekre, ha a vételár határidõben nem kerül megfizetésre és a kiíró a tulajdonjogát a teljes vételár kiegyenlí-
téséig fenntartja (10. számú formanyomtatvány),

11. a pályázó nyilatkozatát, melyben tudomásul veszi, hogy a kiíró nem vállal felelõsséget az illetékes önkormányzat-
nak az ingatlannal kapcsolatos területrendezési és területfejlesztési elõírásaira vonatkozóan, illetve a helyi építési szabá-
lyok megváltozásából eredõ esetleges károkért, különösen a településrendezési terv változásából, illetve településfej-
lesztési elgondolásokból adódókért (11. számú formanyomtatvány),

12. a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy elfogadja az ajánlati kötöttségre, az ajánlati biztosíték mértékére és
megfizetésének módjára, elvesztésére, valamint a fizetési garanciára vonatkozó, kiíró által a pályázati felhívásban tá-
masztott feltételeket (12. számú formanyomtatvány),

13. a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy amennyiben nyertesnek nyilvánítják, szerzõdéskötésre nem jelöl-
het ki mást maga helyett (13. számú formanyomtatvány),

14. a pályázati dokumentáció megvásárlását igazoló bizonylatot, vagy annak másolatát (14. számú formanyom-
tatvány).

Az ajánlati biztosítékot a kiíró a pályázati felhívás visszavonásáról szóló hirdetmény közzétételének, illetve az eljárás
eredménytelensége kihirdetésének napjától számított 15 munkanapon belül visszafizeti az ajánlattevõk részére. Eredmé-
nyes pályázat esetén a kiíró az ajánlati biztosítékot a nem nyertes pályázók részére az ajánlatok elbírálásának napjától
számított 15 munkanapon belül fizeti vissza. A kiíró ugyancsak visszafizeti az ajánlati biztosítékot, ha a KVI az elbírálá-
si határidõt meghosszabbítja, melynek függvényében az ajánlati kötöttség idõtartama is meghosszabbodik, és a pályázó
a határidõ meghosszabbításáról szóló értesítés kézhezvételétõl számított 7 naptári napon belül nyilatkozik, hogy ajánlati
kötöttségét nem kívánja meghosszabbítani.

Az ajánlati biztosíték után a kiíró költséget nem számít fel, kamatot nem fizet, kivéve, ha az ajánlati biztosíték vissza-
fizetésére nyitva álló 15 munkanapos határidõt elmulasztja. Amennyiben a pályázó ajánlati kötöttségének ideje alatt
ajánlatát visszavonja, vagy ha az adásvételi szerzõdés megkötése a nyertes pályázónak felróható, vagy érdekkörében fel-
merülõ más okból hiúsul meg, az ajánlati biztosítékot elveszti. A pályázó az ajánlati biztosítékot elveszti akkor is, ha a
már megkötött szerzõdés a pályázónak felróható, vagy érdekkörében felmerülõ más okból hiúsul meg.
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Kötelezõen vállalt ajánlati kötöttség:
A kötelezõen vállalt ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidõ lejártának napját követõ 90 naptári nap. Amennyiben a

pályázó ajánlatát az ajánlati kötöttségének ideje alatt visszavonja, az általa befizetett ajánlati biztosítékot elveszti.
A pályázati ajánlatok elbírálása, vagy a nyilvános ártárgyalásra kitûzése (az ajánlatmódosításra való felhívás) az aján-

lattételi határidõ lejártát követõ 30 naptári napon belül történik, mely idõtartamot a kiíró egy alkalommal, legfeljebb
további 30 naptári nappal meghosszabbíthat. Ennek függvényében az ajánlati kötöttség idõtartama is 30 nappal meg-
hosszabbodik.

Az ártárgyalás, illetve az ajánlatmódosítás elbírálása az ártárgyalás kitûzésétõl, illetve az ajánlatmódosításra történõ
felhívás idõpontjától számított 30 naptári napon belül történik.

A kiíró az elbírálási határidõ lejártát követõ 15 naptári napon belül írásban tájékoztatja a pályázókat a pályázati eljárás
eredményérõl.

A pályázat elbírálása során a rangsoroláskor a megajánlott vételár összegének nagysága alapján dönt a kiíró.

Az adásvételi szerzõdés megkötésének elõfeltétele, hogy a nyertes pályázó az eredményhirdetésrõl szóló értesítés
kézhezvételét követõ 8 banki napon belül, az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételárhátralék (beleértve az áfát is)
erejéig fizetési garanciát ad.

A kiíró fizetési garanciának tekinti a feltétel nélküli bankgaranciát, a feltétel nélküli banki hitelígérvényt és a vételár-
hátralék ügyvédi vagy közjegyzõi letétbe helyezését.

– A feltétel nélküli bankgaranciát, melynek kedvezményezettje a kiíró, a banknak a pályázati felhívásban megadott
jelige feltüntetésével megjelölt ingatlan megvásárlása céljára kell kiállítania és visszavonhatatlan fizetési kötelezettséget
kell vállalnia a kiíró felé a teljes vételárhátralékra – beleértve a forgalmi adót is – vonatkozóan, az ajánlatban vállalt
határidõ figyelembevételével.

– A feltétel nélküli banki hitelígérvényt, melynek kedvezményezettje a kiíró, a banknak a pályázati felhívásban meg-
adott jelige feltüntetésével megjelölt ingatlan megvásárlása céljára kell kiállítania és visszavonhatatlan fizetési kötele-
zettséget kell vállalnia arra, hogy a vételárként ígért összeget a bank a vevõ részére meghitelezi a teljes vételárhátralékra
– beleértve a forgalmi adót is – vonatkozóan, az ajánlatban vállalt határidõ figyelembevételével.

A kiíró a fentiekben említett, vételárhátralék kifizetésének biztosítékául szolgáló iratokat magyarországi bankoktól
fogadja el.

A kiíró a pályázat nyertesével az errõl szóló értesítés kézhezvételének napjától számított 30 naptári napon belül, de
legkésõbb az ajánlati kötöttség lejártának napjáig az adásvételi szerzõdést megköti.

A tulajdonjog ingatlan-nyilvántartásban történõ átvezetéséhez szükséges bejegyzési engedély kiadása a teljes vételár-
nak a kiíró számláján történõ megjelenését követõen haladéktalanul, de legkésõbb 15 naptári napon belül történik.

A kiíró fenntartja jogát, hogy
– a nyertes pályázó visszalépése esetén a pályázat soron következõ helyezettjével szerzõdést kössön,
– a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa,
– az elbírálási határidõn belül a kormányrendelet 42. § (2) bekezdése alapján – minden érvényes ajánlatot benyújtott

résztvevõ meghívása mellett – nyilvános ártárgyalást tartson, vagy egyetlen ajánlattevõ esetén felhívja az ajánlattevõt
ajánlata módosítására,

– pályázati felhívását az ajánlattételi határidõ elõtt visszavonja, melyrõl a pályázati felhívás közlésével megegyezõ
helyeken az ajánlattételi határidõ lejárta elõtt hirdetményt tesz közzé. Ebben az esetben a kiíró a pályázati dokumentáció
ellenértékét a felhívás visszavonásának a Magyar Közlöny Hivatalos Értesítõjében történõ megjelentetését követõ
10 munkanapon belül, a dokumentáció visszaadása ellenében visszafizeti.

A pályázatot követõ nyilvános ártárgyalás során a pályázók ajánlataikat módosíthatják, azzal, hogy a korábban meg-
ajánlott vételár nem csökkenthetõ, és a módosított ajánlatnak is meg kell felelnie a pályázati felhívásban meghatározott
valamennyi feltételnek.

Érvényes a pályázati ajánlat, ha:
– azt a pályázati felhívásban meghatározott, illetve szabályszerûen meghosszabbított ajánlattételi határidõben

nyújtották be,
– a pályázó az ajánlati biztosítékot az elõírásoknak megfelelõen bocsátotta rendelkezésre,
– a pályázó a pályázatot és valamennyi formanyomtatványt szabályszerûen aláírta (gazdasági társaság esetén

cégszerû aláírás),

2007/42. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2581



– a részvételi feltételekben meghatározottaknak maradéktalanul eleget tesz, ennek keretében a kiíró által a pályázati
dokumentáció részeként rendelkezésre bocsátott azon formanyomtatványokat, amelyek tartalmával kapcsolatban nincs
lehetõség hiánypótlásra a pályázati ajánlat beadásával egyidejûleg, míg azon formanyomtatványokat, amelyekkel kap-
csolatban lehetõség van hiánypótlásra, legkésõbb a hiánypótlási határidõ utolsó napján – további feltételek támasztása
nélkül – kitöltve, elfogadólag aláírva benyújtja.

Hiánypótlásra kizárólag a pályázat beadási határidejétõl számított 15 naptári napon belül, „a részvétel feltételei” 2., 4.,
6., 9. és 14. pontjaiban meghatározott adatok, nyilatkozatok, illetve igazolások vonatkozásában a pályázó kezdeménye-
zésére van lehetõség.

Ha a pályázó önként élni kíván a hiánypótlás lehetõségével, azt pályázati ajánlatában közölnie kell. Ugyanazon doku-
mentumra vonatkozóan egyszeri hiánypótlásra van lehetõség, a pótolt dokumentumra vonatkozóan nincs lehetõség is-
mételt hiánypótlásra.

Érvénytelen a pályázati ajánlat, ha az érvényességi feltételek bármelyikének részben vagy egészben a hiánypótlást kö-
vetõen sem felel meg.

Ha az ajánlattevõ, vagy az érdekkörébe tartozó más személy a pályázat titkosságát megsérti, a kiíró az ajánlatát ér-
vénytelennek nyilvánítja.

A pályázati felhívás és a kitöltendõ formanyomtatványok a www.kvi.hu honlapon „árverések, értékesítés, pályáza-
tok” menüpont alatt olvashatók és letölthetõk. A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhetõ munkanapokon
a fent megjelölt címen.

AZ ÁLLAMI SZÁMVEVÕSZÉK VIZSGÁLATAI

Összefoglaló
az Állami Privatizációs és Vagyonkezelõ Rt. 2006. évi mûködésének és a központi költségvetés végrehajtásához

kapcsolódó tevékenységének ellenõrzésérõl (0725)

Az Állami Számvevõszék törvényi kötelezettsége alapján ellenõrizte az ÁPV Zrt. 2006. évi tevékenységét. Az ellen-
õrzés célja az volt, hogy a Társaság szervezeti és mûködési rendszere összhangban volt-e a feladatokkal, biztosította-e a
kitûzött célok eredményes ellátását; a költségvetési törvény szerint teljesültek-e az elõirányzatok, kötelezettségek; gaz-
daságos, célszerû és eredményes volt-e a Társaság hozzárendelt vagyonának változása, az egyes portfóliók kezelése. To-
vábbi vizsgálati cél volt, hogy a Társaság gazdálkodásában érvényesültek-e a szabályszerûségi, takarékossági szempon-
tok; összehangoltan mûködött-e a Társaság ellenõrzési rendszere a kormányzati-felügyeleti ellenõrzéssel és az igazgató-
sággal; hasznosultak-e az elõzõ évi ÁSZ-ajánlások.

A Társaság az aktuális vagyonpolitikai irányelvekben megfogalmazott követelmények szerint látta el a hozzárendelt va-
gyonnal kapcsolatos tevékenységét, amely alapján a 2006. évre vonatkozóan az intézményi privatizációt lezártnak tekintet-
te, és a vagyonelemek számszerû csökkenése miatt elõtérbe kerültek a vagyongazdálkodási feladatok. Ennek megfelelõen a
Társaság csak azokkal a tranzakciókkal számolt, amelyek elõkészítése 2005-ben megkezdõdött. Az ÁPV Zrt. saját döntése
alapján az új vagyonkezelési feladatok befogadására készült fel, a tulajdonosi jogok gyakorlójának felhatalmazása nélkül.
Az Országgyûlésnek benyújtott és megtárgyalt törvényjavaslat szerint viszont új vagyonkezelõ szervezetet kell létrehozni.
Az ÁPV Zrt. Felügyelõbizottsága szerint a Társaságnál 2006-tól a dolgozói létszám mérséklése már nem követte a felada-
tok csökkenését. A szervezet és az infrastruktúra még a tömeges privatizáció idõszakának felelt meg.

A Társaság a hozzárendelt vagyonnal kapcsolatos bevételi tervét és a tartalékfeltöltést az elõírt kötelezettségeknek
megfelelõen teljesítette. Összes bevétele 325,3 Mrd Ft-ra teljesült, a központi költségvetésbe – osztalékbevételek nél-
kül – 268,7 Mrd Ft-ot fizetett be. A 2006. évi költségvetési elõirányzat szerinti 8,95 Mrd Ft osztalékbevétellel szemben
14,7 Mrd Ft-ot fizetett be a költségvetésbe.

Az ÁPV Zrt. tevékenysége igazodott a törvényekben és szabályzatokban elõírtakhoz, egyes esetekben azonban kifo-
gásolható módon járt el. A 277,1 Mrd Ft MOL Nyrt. részvényeinek értékesítése volt a legnagyobb privatizációs tranzak-
ció, de az önkötések kizárásának hiánya miatt több mint 5 Mrd Ft-tal kevesebb bevételt realizáltak. A kárpótlási jegyek
bevonására létrehozott Forrás Rt.-nél mintegy 4 Mrd Ft-tal kisebb volt a megtérülés a 15 Mrd Ft befektetett vagyonhoz
képest, miközben a veszteség nem az alanyi kárpótlási jegyekkel rendelkezõknél jelentkezett. A MAHART Szabadkikö-
tõ Zrt. tulajdonában lévõ csepeli kikötõ mûködtetésének privatizációja valósult meg, a kikötõ területének tisztább jogi
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környezetet és egyértelmûbb feltételeket jelentõ koncesszióba adása helyett. A MALÉV Zrt. privatizációjánál a közbe-
szerzési törvénytõl eltérõen alkalmaztak szakértõt.

A Bábolna csoporttal kapcsolatos eredménytelen reorganizáció, az ellentmondásos döntések, a számonkérés és folya-
matkövetés hiánya növelte az állami veszteségeket, melyek csökkentése érdekében a döntéseket a Kormány utólag jóvá-
hagyta. Az ÁPV Zrt. a felelõsség megosztására a saját hatáskörébe tartozó ügyeket is elfogadtatta a Kormánnyal. A meg-
szüntetett végelszámolás utáni újabb megalapozatlan, kockázatos elemeket tartalmazó privatizációs stratégia tovább
növeli az állami veszteségeket.

A privatizációs tartalékból történt kifizetések összességében megfeleltek az elõírásoknak, néhány esetben azonban hi-
ányosságok is elõfordultak: egy RJGY határozat korlátozta mintegy 15 Mrd Ft kezességvállalás megtérülését; bírósági
ítélet alapján több mint 300 M Ft késedelmi pótlékot fizettek ki egy önkormányzatnak. A privatizációs tartalék egyen-
lege 2006. január 1-jén 98 Mrd Ft volt, az év végére pedig 82,3 Mrd Ft-ra csökkent.

Az ÁPV Zrt. saját tõkéje 2006. év végén 11,9 Mrd Ft-ra emelkedett. A mérleg szerinti eredmény 156,8 M Ft volt, amely
az elõzõ évhez viszonyítva 67,4%-kal mérséklõdött. A Társaság 2006. évi gazdálkodása során a saját vagyon mûködési
költségeire a költségvetési törvényben meghatározott, és a hozzárendelt vagyon privatizációs bevételébõl átutalt forrás, va-
lamint a saját gazdálkodásból származó bevételek nyújtottak fedezetet. A tényleges felhasználás 5,8 Mrd Ft volt.

A helyszíni ellenõrzés megállapításainak hasznosítása mellett javaslatot fogalmaztunk meg a pénzügyminiszternek: a
MOL részvényeinek értékesítésénél elkövetett hibából keletkezett bevételkiesés körülményeinek kivizsgálására, a For-
rás Rt. feltõkésítésébõl és privatizációjából keletkezett vagyonvesztés indokoltságának feltárására, a Bábolna Rt. szük-
ségtelen végelszámolása miatti kifizetések okozóinak személyes felelõsségre vonásának kezdeményezésére, a privatizá-
ciós tartalékból és saját vagyonból történt indokolatlan kifizetések felülvizsgálatára, valamint a közbeszerzések figyel-
men kívül hagyásával történt kifizetések növekedési okainak vizsgálatára.

A jelentés teljes terjedelemében az interneten, a www.asz.hu címen érhetõ el.
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HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK

A Külügyminisztérium tájékoztatója

A magyar–EU kereskedelmi kapcsolatok alakulása
2007. május havi adatok alapján

2007. V. hónap adatai szerint az EU többi 26 tagállamá-
ba való kiszállítás (1. sz. táblázat) 21 475 M eurót (2006.
I–V. hónapjában 18 433 M eurót), a beérkezés 19 505 M
eurót (2006. I–V. hónapjában 16 964 M eurót) tett ki, így
2007. májusban a múlt év azonos idõszakához képest,
euróban mérve, a kiszállítások 16,5%-kal emelkedtek, a
beérkezések 15,0%-kal nõttek. Ugyanezen idõszakban a
magyar összkivitel közel azonos mértékben, 16,6%-kal
(23 077 M euróról 26 909 M euróra) bõvült, az összbehoza-
tal az EU-tagállamokból való beérkezésnél kevésbé nõtt,
13,2%-kal (24 190 M euróról 27 375 M euróra). Ennek
megfelelõen a tagországok részesedése a magyar kivitel-
ben 79,8%-ot (2006. I–V. hónapjában 79,9%), a behozatal-
ban 71,3%-ot (2006. I–V. hónapjában 70,1%) tett ki.

A fentiek szerint a forgalom egyenlege az egy évvel ko-
rábbi azonos idõszakban regisztrált 1469 M eurós többlet-
hez képest most 1970 M eurós többletet mutatott, miköz-
ben a teljes magyar forgalomban mért elõzõ évi deficit
1113 M euróról 2007 májusában 466 M euróra csökkent.

A tagországokkal lebonyolított áruforgalom szerkezete
a SITC árufõcsoportok szerinti megoszlás alapján a követ-
kezõként alakult: (2. sz. táblázat) A kiszállításban az élel-
miszerek 1336 M eurót tettek ki, részesedésük így 6,2%
(2006. V. hónapjában 4,8% ), a nyersanyagok értéke 470 M
euró volt, mely 2,2%-os súlyt jelent (2006. V. hónapjában
2,1%), az energiahordozók 352 M eurót értek el, ez
1,6%-os részesedés (2006. V. hónapjában 2,1%), a feldol-
gozott termékek értéke 5950 M euró volt, ez 27,8%-os há-
nyadnak felel meg (2006. V. hónapjában 27,8%), míg a gé-
pek és berendezések 13 366 M eurós forgalma 62,2%-os
részarányt képvisel (2006. V. hónapjában 63,2%).

A beérkezések esetében az élelmiszerek 1034 M eurót
tettek ki, így részesedésük 5,3% (2006. V. hónapjában
5,3%), a nyersanyagok értéke 315 M euró volt, mely
1,6%-os súlyt jelent (2006. V. hónapjában 1,6%), az ener-
giahordozókból 663 M euró értékû érkezett be, ami
3,4%-os részaránynak felel meg (2006. V. hónapjában
3,4%), a feldolgozott termékek beérkezése 7999 M eurót
ért el, ez 41,0%-os hányadnak felelt meg (2006. V. hónap-
jában 39,5%), míg a gépek és berendezések cikkcsoport
9494 M eurós beérkezéssel 48,7%-os részesedést reprezen-
tált (2006. V. hónapjában 50,2 %).

Tájékoztatásul közöljük az EU-n kívüli legfontosabb
partnerországokkal lebonyolított forgalom adatait is (3. sz.
táblázat). Ezek szerint 2007 elsõ öt hónapjában az átlagot
lényegesen meghaladóan nõtt kivitelünk Oroszországba
(+49%), Ukrajnába (+54%), szintén az átlag felett alakult a



Szerbiába (+59%), valamint a Svájcba (+30%) irányuló
exportunk is. Kisebb részesedéssel bír, de jelentõs növeke-
dést mutat a kanadai (+43%) exportforgalom. A Kínába
irányuló export üteme már csak átlag alatti mértékben nõtt
(+11%). A horvátországi (+9%) exportunk is az országos
átlagnál kisebb mértékben nõtt. Az USA-ba és Japánba
irányuló export csökkent az elõzõ évi szinthez képest.

Behozatalunkban a legnagyobb részesedéssel bíró relá-
ciók közül az orosz forgalom megközelítõleg azonos az
elõzõ évivel; a kisebb volumenû ukrajnai (+40%) és Szer-
biából (+45%) származó, valamint a kanadai (+118%) be-
hozatal is jelentõsen emelkedett. Az országos átlag alatt
valamivel alakult a kínai (+10%), az USA (+7%) és a japán
(+3%) importunk. Svájcból a behozatal csökkent.
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1. számú táblázat

Az Európai Unió 27 tagországán belül bonyolított 2007. január–május havi áruforgalom
(feladó/rendeltetési országok szerint)

M.e.: M euró

ORSZÁG

KISZÁLLÍTÁS BEÉRKEZÉS

2006 2007
Index

2007/2006

Megoszlás
(%)

2007-ben
2006 2007

Index
2007/2006

Megoszlás
(%)

2007-ben

Németország 6 908 8 079 117,0% 30,0% 6 685 7 620 114,0% 27,8%

Ausztria 1 098 1 189 108,2% 4,4% 1 487 1 644 110,6% 6,0%

Olaszország 1 349 1 516 112,4% 5,6% 1 119 1 296 115,8% 4,7%

Franciaország 1 110 1 244 112,1% 4,6% 1 182 1 259 106,5% 4,6%

Nagy Britannia 1 086 1 139 104,9% 4,2% 569 717 125,9% 2,6%

Hollandia 729 831 114,0% 3,1% 1 042 1 109 106,5% 4,1%

Lengyelország 886 1 190 134,3% 4,4% 983 1 126 114,6% 4,1%

Szlovákia 771 1 141 148,0% 4,2% 602 825 137,2% 3,0%

Spanyolország 861 914 106,2% 3,4% 340 421 123,9% 1,5%

Csehország 760 985 129,5% 3,7% 665 989 148,7% 3,6%

Románia 867 1 145 132,1% 4,3% 517 653 126,3% 2,4%

Belgium 490 428 87,2% 1,6% 533 562 105,4% 2,1%

Finnország 153 115 75,3% 0,4% 167 194 115,8% 0,7%

Svédország 274 257 94,0% 1,0% 436 294 67,3% 1,1%

Szlovénia 274 255 93,0% 0,9% 140 247 176,2% 0,9%

Görögország 130 162 124,8% 0,6% 24 31 127,9% 0,1%

Dánia 144 177 123,1% 0,7% 142 175 123,3% 0,6%

Bulgária 161 241 149,8% 0,9% 34 38 110,7% 0,1%

Portugália 145 158 109,1% 0,6% 52 60 114,8% 0,2%

Írország 92 113 122,8% 0,4% 132 128 96,8% 0,5%

Litvánia 59 76 129,4% 0,3% 15 20 133,9% 0,1%

Lettország 29 48 164,4% 0,2% 3 6 190,4% 0,0%

Észtország 34 42 123,1% 0,2% 34 28 82,6% 0,1%

Ciprus 14 18 124,7% 0,1% 3 6 202,5% 0,0%

Luxemburg 9 11 129,5% 0,0% 26 39 152,8% 0,1%

Málta 2 2 100,0% 0,0% 28 16 56,3% 0,1%

EU összesen 18 433 21 475 116,5% 79,8% 16 964 19 505 115,0% 71,3%

Magyarország összesen 23 077 26 909 116,6% 100,0% 24 190 27 375 113,2% 100,0%



2. számú táblázat

EU 27 országon belüli árucsere-forgalom struktúrájának változása SITC árufõcsoportok szerint
2007. január–május hónapban

Árufõcsoport

Kiszállítás Beérkezés

2006
M euró

2006
%

2007
M euró

2007
%

2006
M euró

2006
%

2007
M euró

2007
%

Élelmiszerek, ital, dohány 885 4,8 1336 6,2 898 5,3 1034 5,3

Nyersanyagok 382 2,1 470 2,2 278 1,6 315 1,6

Energiahordozók 387 2,1 352 1,6 582 3,4 663 3,4

Feldolgozott termékek 5 140 27,8 5 950 27,8 6 693 39,5 7 999 41,0

Gépek, gépi berendezések 11 639 63,2 13 366 62,2 8 513 50,2 9 494 48,7

Összesen 18 433 100,0 21 475 100,0 16 964 100,0 19 505 100,0

3. számú táblázat

Külkereskedelmi termékforgalom 2007. január–május hóban
(feladó/rendeltetési országok szerint)

M.e.: M euró

ORSZÁG

KISZÁLLÍTÁS BEÉRKEZÉS EGYENLEG

2006 2007
Index

2007/2006
2006 2007

Index
2007/2006

2006 2007

EU 27 ország 18 433 21 475 116,5% 16 964 19 505 115,0% 1 469 1 970

Egyes kiemelt EU-n kívüli országok KIVITEL BEHOZATAL

Horvátország 376 410 109,0% 48 99 206,1% 328 311

Szerbia 206 329 159,2% 46 67 144,6% 160 262

Svájc 226 294 130,2% 266 236 88,7% –40 58
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ORSZÁG

KISZÁLLÍTÁS BEÉRKEZÉS EGYENLEG

2006 2007
Index

2007/2006
2006 2007

Index
2007/2006

2006 2007

Oroszország 506 756 149,6% 1 925 1 968 102,2% –1419 –1212

Ukrajna 322 495 153,6% 235 327 139,5% 87 168

USA 636 585 92,0% 453 486 107,2% 183 99

Kanada 38 55 142,8% 28 62 218,1% 10 –7

Japán 133 110 82,6% 714 738 103,4% –581 –628

Kína 283 314 111,0% 1 185 1 304 110,1% –902 –990

Magyarország összesen 23 077 26 909 116,6% 24 190 27 375 113,2% –1113 –466



Az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal elnökének közleménye
a személyi jövedelemadó meghatározott részének felhasználásáról rendelkezõ magánszemély

nyilatkozatára igényt tartó egyházak részére történõ technikai szám kiadásáról

A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi
CXXVI. törvény (a továbbiakban: tv.) 4/A. §-ának (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen az Adó- és Pénzügyi El-
lenõrzési Hivatal a tv. 4/A. §-ának (1) bekezdése szerinti kedvezményezettek részére a következõ technikai számokat
adja, amelyekre elsõ alkalommal a 2008. évben lehet rendelkezni:

Sorszám Kedvezményezett Technikai szám

1. Kunszentmiklósi Boldog Isten Gyülekezete 1586
2. Budapesti Unitárius Egyházközség 1593
3. Khyenkong Karma Tharjay Buddhista Egyházközösség 1603

Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal
elnöke

Az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal közleménye
a 2007. november 1-je és november 30-a között alkalmazható üzemanyagárakról

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

Ólmozatlan motorbenzin:

ESZ 95 ólmozatlan motorbenzin 284 Ft/l

Gázolaj 272 Ft/l

Keverék 306 Ft/l

LPG autógáz 173 Ft/l

Ha a személyijövedelemadó-törvény hatálya alá tartozó magánszemély az üzemanyagköltséget a közleményben sze-
replõ árak szerint számolja el, nem szükséges az üzemanyagról számlát beszerezni.

Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal
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HIVATALI BÉLYEGZÕ ÉRVÉNYTELENÍTÉSE

Berettyóújfalu Város Polgármesteri Hivatala 25. számú címeres körbélyegzõjét eltulajdonították.
A bélyegzõ használata 2007. szeptember 28-tól érvénytelen.

A bélyegzõ lenyomata:

ÜGYÉSZSÉGI SZOLGÁLATI IGAZOLVÁNYOK ÉRVÉNYTELENÍTÉSE

Dr. Kismartoni Szabolcs miskolci nyomozó ügyészségi ügyész 012434, dr. Tóth Menyhért Hajdú-Bihar megyei fõ-
ügyészségi ügyész 010751, Asztalosné Vincze Erzsébet Ilona legfõbb ügyészségi írnok eltulajdonított 120727, valamint
Bessenyei Mária fõvárosi fõügyészségi írnok elveszített 121129 sorszámú szolgálati igazolványát a Legfõbb Ügyészség
Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási fõosztálya érvénytelenítette.
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A MAGYAR HIVATALOS KÖZLÖNYKIADÓ TÁJÉKOZTATÓJA

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának magyar nyelvû kiadásában megjelent jogi aktusokról
(2007. október 4–10.)

(Azok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezõgazdasági ügyek napi intézésére
vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és elõtte csillag szerepel.)

A közösségi jogi aktusok világhálón (interneten) való térítésmentes elérhetõsége:
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/JOIndex.do?ihmlang=hu

258. 50. évfolyam L 258. szám (2007. október 4.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

* A Tanács 1151/2007/EK rendelete (2007. szeptember 26.) Svájcból származó egyes mezõ-
gazdasági termékek behozatalára vonatkozó autonóm és átmeneti közösségi vámkontin-
gensek megnyitásáról

* A Tanács 1152/2007/EK rendelete (2007. szeptember 26.) a tej- és tejtermékpiac közös szer-
vezésérõl szóló 1255/1999/EK rendelet módosításáról

* A Tanács 1153/2007/EK rendelete (2007. szeptember 26.) a tej- és tejtermékpiac közös szer-
vezésének a fogyasztói tejre vonatkozó kiegészítõ szabályairól szóló 2597/97/EK rendelet
módosításáról

A Bizottság 1154/2007/EK rendelete (2007. október 3.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belé-
pési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

A Bizottság 1155/2007/EK rendelete (2007. október 3.) a bizonyos vámkontingensek és preferenci-
ális megállapodások alapján történõ cukortermék-behozatalra vonatkozó, 2007. szeptember 24. és
28. között kérelmezett engedélyek kibocsátásánál alkalmazandó odaítélési együttható meghatáro-
zásáról

* A Bizottság 1156/2007/EK rendelete (2007. október 3.) az oltalom alatt álló eredetmegjelölé-
sek és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintõ,
nem kisebb jelentõségû módosítások jóváhagyásáról (Münchener Bier (OFJ)

* A Bizottság 1157/2007/EK rendelete (2007. október 3.) az oltalom alatt álló eredetmegjelölé-
sek és földrajzi jelzések nyilvántartásában szereplõ egyik megnevezés termékleírásában
történõ nem kisebb jelentõségû módosítás jóváhagyásáról (Sierra Mágina (OEM)

* A Bizottság 1158/2007/EK rendelete (2007. október 2.) a Spanyolország lobogója alatt köz-
lekedõ hajók által a NAFO 3M övezetben folytatott vörösálsügér-halászat tilalmáról

* A Bizottság 1159/2007/EK rendelete (2007. október 2.) a Svédország lobogója alatt közleke-
dõ hajók által az ICES III a övezetben, valamint a III b, c és d övezet közösségi vizein folyta-
tott közönségesnyelvhal-halászat újbóli engedélyezésérõl

* A Bizottság 1160/2007/EK rendelete (2007. október 3.) a Portugália lobogója alatt közleke-
dõ hajók által az ICES VIIIc, IX és X övezetben, valamint a CECAF 34.1.1. övezet közösségi
vizein folytatott ördöghalhalászat tilalmáról
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VI. FÕRÉSZ: Egyéb hirdetmények
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* A Bizottság 1161/2007/EK rendelete (2007. október 3.) a Finnország lobogója alatt közleke-
dõ hajók által a Balti-tengeren az ICES IIIb, c, d övezetben (közösségi vizek) folytatott sima-
lepényhal-halászat tilalmáról

* A Bizottság 1162/2007/EK rendelete (2007. október 3.) a Spanyolország lobogója alatt köz-
lekedõ hajók által az ICES V, VI, VII és XII övezetben (közösségi vizek, valamint a harma-
dik országok felségterületéhez és joghatósága alá nem tartozó vizek) folytatott feketeab-
roncshal-halászat tilalmáról

IRÁNYELVEK

* A Tanács 2007/61/EK irányelve (2007. szeptember 26.) az egyes emberi fogyasztásra szánt,
részben vagy teljesen dehidratált tartós tejekrõl szóló 2001/114/EK irányelv módosításáról

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

2007/637/EK:

* A Tanács határozata (2007. szeptember 26.) a Régiók Bizottsága négy spanyol tagjának és
hét spanyol póttagjának kinevezésérõl

2007/638/EK:

* A Bizottság határozata (2007. szeptember 24.) a baromfik kis patogenitású madárinfluenza
elleni rendkívüli védõoltásáról Olaszországban [az értesítés a C(2007) 4393. számú doku-
mentummal történt]

2007/639/EK:

* A Bizottság határozata (2007. október 2.) a környezetben tartósan megmaradó szerves
szennyezõ anyagokról szóló 850/2004/EK parlamenti és tanácsi rendelet értelmében
szolgáltatandó adatok és információk közös formátumának kialakításáról [az értesítés a
C(2007) 4409. számú dokumentummal történt]

Helyesbítések

* Helyesbítés a kozmetikai termékekrõl szóló 76/768/EGK tanácsi irányelv II. és III. mellékle-
tének a mûszaki fejlõdéshez történõ hozzáigazítása céljából való módosításáról szóló, 2007.
augusztus 29-i 2007/54/EK bizottsági irányelvhez (HL L 226., 2007. 8. 30.)

259. 50. évfolyam L 259. szám (2007. október 4.)
Egyéb jogi aktusok

EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG

EFTA Felügyeleti Hatóság

* Az EFTA Felügyeleti Hatóság határozata 228/05/COL (2005. szeptember 21.) az „Iránymu-
tatások az EGT-megállapodás 53. cikkének a technológiaátadási megállapodásokra tör-
ténõ alkalmazásáról” címû közlemény kiadásáról

2007/42. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2589
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260. 50. évfolyam L 260. szám (2007. október 5.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

A Bizottság 1163/2007/EK rendelete (2007. október 4.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belé-
pési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

* A Bizottság 1164/2007/EK rendelete (2007. október 4.) egy elnevezésnek az oltalom alatt álló
eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzésérõl (Holsteiner
Karpfen (OFJ)

IRÁNYELVEK

* A Bizottság 2007/62/EK irányelve (2007. október 4.) a 86/362/EGK és a 90/642/EGK tanácsi
irányelv egyes mellékleteinek a bifenazát, a petoxamid, a pirimetanil és a rimszulfuron leg-
nagyobb megengedett szermaradék-határértéke tekintetében történõ módosításáról1

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

2007/640/EK:

* A Tanács határozata (2007. július 10.) az Európai Közösséget létrehozó szerzõdés 104. cik-
kének (7) bekezdésével összhangban tett tanácsi ajánlás nyomán a Cseh Köztársaság által
foganatosított intézkedések eredménytelenségének a Szerzõdés 104. cikkének (8) bekezdé-
sével összhangban történõ megállapításáról

2007/641/EK:

* A Tanács határozata (2007. október 1.) a Fidzsi-szigeteki Köztársasággal az AKCS–EK
partnerségi megállapodás 96. cikke és a Fejlesztési Együttmûködési Eszköz 37. cikke sze-
rint folytatott konzultációk lezárásáról

2007/642/EK:

* A Bizottság határozata (2007. október 4.) az Albániából importált, emberi fogyasztásra
szánt halászati termékekre vonatkozó szükségintézkedésekrõl [az értesítés a C(2007) 4482.
számú dokumentummal történt]1

261. 50. évfolyam L 261. szám (2007. október 6.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

A Bizottság 1166/2007/EK rendelete (2007. október 5.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belé-
pési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

* A Bizottság 1167/2007/EK rendelete (2007. október 4.) a Belgium lobogója alatt közlekedõ
hajók által az ICES VIII a és b övezet közösségi vizein folytatott közönségesnyelvhal-halá-
szat tilalmáról

* A Bizottság 1168/2007/EK rendelete (2007. október 5.) a Finnország lobogója alatt közle-
kedõ hajók által a Balti-tenger 22–24 alkörzetében (közösségi vizek) folytatott közönséges-
tõkehal-halászat tilalmáról

1EGT-vonatkozású szöveg
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* A Bizottság 1169/2007/EK rendelete (2007. október 5.) a Franciaország lobogója alatt közle-
kedõ hajók által az ICES I., II., III., IV., V., VIII., IX., X., XII. és XIV. övezetben (közösségi
vizek, valamint harmadik országok felségterületéhez és joghatósága alá nem tartozó vizek)
folytatott atlantitükörhal-halászat tilalmáról

* A Bizottság 1170/2007/EK rendelete (2007. október 5.) a Spanyolország lobogója alatt köz-
lekedõ hajók által az ICES I., II., III., IV., V., VI., VII., VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII. és
XIV. övezet közösségi és nemzetközi vizein folytatott kékpuhatõkehal-halászat tilalmáról

* A Bizottság 1171/2007/EK rendelete (2007. október 5.) a vaj- és tejszínpiaci intervenció te-
kintetében az 1255/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazásával kapcsolatos részletes szabá-
lyok megállapításáról szóló 2771/1999/EK bizottsági rendelet módosításáról

* A Bizottság 1172/2007/EK rendelete (2007. október 5.) az egyes szellemi tulajdonjogokat
feltehetõen sértõ áruk elleni vámhatósági rendelkezésekrõl és az ilyen jogokat ténylegesen
sértõ áruk ellen hozandó intézkedésekrõl szóló 1383/2003/EK tanácsi rendelet végrehajtási
rendelkezéseinek elfogadásáról szóló 1891/2004/EK rendelet módosításáról

A Bizottság 1173/2007/EK rendelete (2007. október 5.) a B rendszerû kiviteli engedélyek kibocsá-
tásáról a gyümölcs- és zöldségágazatban (paradicsom)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

2007/644/EK, Euratom:

* A Tanács és a Bizottság határozata (2007. szeptember 18.) az egyrészrõl az Európai Közös-
ségek és tagállamaik, és másrészrõl az Ukrajna közötti partnerségi és együttmûködési meg-
állapodáshoz csatolt, a Bolgár Köztársaságnak és Romániának a partnerségi és együttmû-
ködési megállapodáshoz történõ csatlakozásáról szóló jegyzõkönyv megkötésérõl

2007/645/EK:

* A Tanács határozata (2007. október 1.) a Régiók Bizottsága egy máltai tagjának és két mál-
tai póttagjának kinevezésérõl

2007/646/EK:

* A Tanács határozata (2007. október 1.) a Régiók Bizottsága egy észt tagjának és három észt
póttagjának kinevezésérõl

2007/647/EK:

* A Bizottság határozata (2007. október 3.) az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garan-
ciaalap (EMOGA) Garanciarészlege terhére a tagállamok által kifizetett egyes kiadások-
nak a közösségi finanszírozásból való kizárásáról [az értesítés a C(2007) 4477. számú doku-
mentummal történt]

262. 50. évfolyam L 262. szám (2007. október 9.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

A Bizottság 1174/2007/EK rendelete (2007. október 8.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belé-
pési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

2007/42. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2591
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* A Bizottság 1175/2007/EK rendelete (2007. október 8.) a piaci mechanizmusokra tekintettel
a borpiac közös szervezésérõl szóló 1493/1999/EK rendelet végrehajtása részletes szabá-
lyainak megállapításáról szóló 1623/2000/EK bizottsági rendelettõl való eltérésrõl

* A Bizottság 1176/2007/EK rendelete (2007. október 8.) a Németország lobogója alatt közle-
kedõ hajók által az ICES I és II övezet közösségi és nemzetközi vizein folytatott aranylazac-
halászat tilalmáról

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

2007/648/EK:

* A Tanács határozata (2007. szeptember 26.) a trópusi faanyagokról szóló, 2006. évi nemzet-
közi megállapodásnak az Európai Közösség nevében történõ aláírásáról és ideiglenes alkal-
mazásáról

2006. évi nemzetközi megállapodás a trópusi faanyagokról

Az Európai Közösségnek a megállapodás 36. cikke (3) bekezdése szerinti nyilatkozata

2007/649/EK:

* A Tanács határozata (2007. október 1.) a Régiók Bizottsága négy svéd tagjának és három
svéd póttagjának kinevezésérõl

2007/650/EK:

* A Tanács határozata (2007. október 1.) a Régiók Bizottsága egy osztrák tagjának kinevezé-
sérõl

2007/651/EK:

* A Tanács határozata (2007. október 1.) a Régiók Bizottsága egy német tagjának és két német
póttagjának kinevezésérõl

2007/652/Euratom:

* A Tanács határozata (2007. október 1.) az Euratom Ellátási Ügynökség tanácsadó bizott-
sága egy tagjának kinevezésérõl

2007/653/EK:

* A Bizottság határozata (2007. október 8.) a szõlõültetvényeknek az 1493/1999/EK tanácsi
rendelet értelmében megvalósítandó szerkezetátalakítása és átállítása céljából a tagálla-
mok részére egy meghatározott hektárszám alapján elõirányzott végleges pénzügyi támo-
gatásoknak a 2007-es pénzügyi évre történõ megállapításáról [az értesítés a C(2007) 4524.
számú dokumentummal történt]

263. 50. évfolyam L 263. szám (2007. október 9.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

IRÁNYELVEK

* Az Európai Parlament és a Tanács 2007/46/EK irányelve (2007. szeptember 5.) a gépjármû-
vek és pótkocsijaik, valamint az ilyen jármûvek rendszereinek, alkatrészeinek és önálló mû-
szaki egységeinek jóváhagyásáról1

1EGT-vonatkozású szöveg
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264. 50. évfolyam L 264. szám (2007. október 10.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

A Bizottság 1177/2007/EK rendelete (2007. október 9.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belé-
pési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

* A Bizottság 1178/2007/EK rendelete (2007. október 5.) egyes áruknak a Kombinált Nó-
menklatúra szerinti besorolásáról

* A Bizottság 1179/2007/EK rendelete (2007. október 9.) egy elnevezésnek az oltalom alatt álló
eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzésérõl [Bayerischer
Meerrettich vagy Bayerischer Kren (OFJ)]

* A Bizottság 1180/2007/EK rendelete (2007. október 9.) a Németország lobogója alatt közle-
kedõ hajók által az ICES II a és IV övezet közösségi vizein folytatott kisfejûlepényhal- és vö-
röslepényhal-halászat tilalmáról

* A Bizottság 1181/2007/EK rendelete (2007. október 9.) Spanyolország lobogója alatt közle-
kedõ hajók által az ICES I és II b övezetben folytatott közönségestõkehal-halászat tilal-
máról

Az EU-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok

AZ EU-SZERZÕDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

* A Tanács 2007/654/KKBP közös álláspontja (2007. október 9.) a Kongói Demokratikus
Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekrõl szóló 2005/440/KKBP közös álláspont
módosításáról

2007/42. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2593

A Közbeszerzési Értesítõ 117. számának (2007. október 12.) tartalomjegyzékérõl

37030 A Közbeszerzések Tanácsa Elnökének tájékoztatója a köz-
beszerzési referens szakképzést folytató oktató intézmé-
nyeknek, vizsgaszervezõknek, oktatóknak és vizsgaelnö-
köknek 2007. október 25-én tartandó egynapos továbbkép-
zésrõl

37032 A Közbeszerzések Tanácsa közleménye a hivatalos közbe-
szerzési tanácsadók névjegyzékébe 2007. október 9-én fel-
vett újabb tanácsadókról, továbbá a korábban felvett ta-
nácsadók adataiban bekövetkezett változásokról

HIRDETMÉNYEK

Az Európai Unió Hivatalos Lapjába közzétételre megküldött,
a Közbeszerzési Értesítõben tájékoztató jelleggel megjelenõ hir-
detmények

Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására

370383703837038 Általános Iskola, Alapfokú Mûvészetoktatási és Pedagó-
giai-Szakmai Szolgáltató Intézmény, Tiszaújváros (az Ál-
talános Iskola, Alapfokú Mûvészetoktatási és Pedagógi-
ai-Szakmai Szolgáltató Intézmény, Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat részére élelmiszerek szállítása 2008. de-
cember 31-ig – K. É. – 15469/2007)

37047 Központi Pénzügyi és Szerzõdéskötõ Egység (2005/17/
520.01.01 számú vállalkozási szerzõdés az élelmiszer-
biztonsági információs rendszer hatékony mûködtetésé-
hez szükséges számítógépes programok és kapcsolati
rendszer kifejlesztésének minõségbiztosítása a projekt
zárásáig – K. É. – 15523/2007)

37054 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. [M7 autópálya Bala-
tonkeresztúr–Nagykanizsa (170+700–206+200 km-
szelvények) közötti szakasz Kohéziós Alap támogatás
elnyeréséhez szükséges dokumentációinak elkészítésé-
re – K. É. – 14937/2007]

37059 Pécel Város Önkormányzata (élelmiszer-alapanyagok be-
szerzése önkormányzati költségvetési szervek részére
– K. É. – 15478/2007)

37065 Pécel Város Önkormányzata (folyószámla-vezetési szol-
gáltatások igénybevétele, valamint folyószámla- hitel,
munkabérhitel és szabad felhasználású hitel felvétele
– K. É. – 15482/2007)

37072 Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (Tatabá-
nya megyei jogú város közigazgatási területén utak, jár-
dák, terek burkolatjavítási, -fenntartási, -felújítási
munkák végzése – K. É. – 15253/2007)

37078 Városi Önkormányzat Városgondnokság, Edelény (külön-
féle élelmiszerek beszerzése – K. É. – 15582/2007)

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/JOHtml.do?uri=OJ:L:2007:264:SOM:HU:HTML


Részvételi felhívás gyorsított meghívásos eljárás megindítására

37086 Polgári Kistérség Többcélú Társulása (kistérségi
egészségügyi fejlesztésekkel, azon belül is elsõsor-
ban járóbeteg-rendelõintézet létrehozása és fejlesz-
tése tárgyú projektekkel kapcsolatos vezetési
tanácsadási és projektmenedzsment-szolgáltatások
– K. É. – 15661/2007)

37091 Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (Tatabá-
nya Megyei Jogú Város Önkormányzata kezelésében
lévõ utak és járdák, terek téli üzemeltetési feladatainak
ellátása – K. É. – 15285/2007)

Részvételi felhívás egyes ágazatokban

37098 MÁV Magyar Államvasutak Zrt. (istvántelki javítóbázis
felépítése – K. É. – 15345/2007)

A Közbeszerzési Értesítõben közzéteendõ hirdetmények

Részvételi felhívás gyorsított meghívásos eljárás megindítására

37105 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat (hajósi érseki kas-
tély tetõfelújítása – K. É. – 15895/2007)

37110 Társasház, Kazanlak krt. 1., Nagykanizsa (épület energia-
takarékos felújítása – K. É. – 15081/2007)

Egyszerûsített eljárás ajánlati felhívása

37117 Abony Város Önkormányzata (központi orvosi ügyelet
vállalkozásba adása – K. É. – 15711/2007)

37122 FVM Magyar Közösségi Agrármarketing Centrum Kht.
(közösségi stand építése, üzemeltetése és bontása:
„IFE-FOODAPEST” – K. É. – 15872/2007)

37125 Gödöllõ Város Önkormányzata (központi orvosi ügyelet
ellátása – K. É. – 15401/2007)

37130 MTA Kémiai Kutatóközpont (az MTA KK villamosener-
gia-ellátása – K. É. – 15578/2007)

37133 MTA Mezõgazdasági Kutatóintézet (az MTA MgKI vil-
lamosenergia-ellátása – K. É. – 15583/2007)

37136 Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (infokommuni-
kációs eszközökkel segített életvitelprogram konferen-
ciával egybekötött nemzetközi termékkiállításának elõ-
készítése és lebonyolítása – K. É. – 16085/2007)

37141 Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem (hallgatói gép-
jármû-vezetõi képzés – K. É. – 14919/2007)

Egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása

37145 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (gépjármû- és kisgép-üze-
meltetési nyomtatványok beszerzése – K. É. –
15823/2007)

37148 Batthyány Lajos Szakképzõ Iskola, Pápa [egyéb képzõ-
hely (tankonyha és étterem) kialakítása – K. É. –
15327/2007]

37152 Budapest Fõváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata
(szállítási szerzõdés keretén belül Budapest Fõváros
XIX. Kerület Kispest Önkormányzata 6 db bölcsõdéjé-
nek élelmiszerrel való ellátása a dokumentációban
részletezettek szerint tárgyú közbeszerzési eljárás
ajánlattételi felhívása – K. É. – 15792/2007)

37158 Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gaz-
dasági és Mûszaki Fõigazgatóság (BME pályázati pro-
jektjeinek pénzügyi auditálása, könyvvizsgálata
– K. É. – 15522/2007)

37161 Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjó-
léti Központ (tejtermékek beszerzése 12 hónapra
– K. É. – 15828/2007)

37165 Csopak Község Önkormányzata (élelmiszer beszerzése
– K. É. – 15375/2007)

37168 Fejér Megyei Múzeumok Igazgatósága (régészeti ásatá-
sokon elvégzendõ gépi és kézi földmunka 2008. június
30-ig – K. É. – 15593/2007)

37171 Fejér Megyei Önkormányzat (Fejér megye területrende-
zési terve, ezen belül bõvített tartalmú közlekedési tár-
gyú munkarész elkészítése – K. É. – 15502/2007)

37175 Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt. (nátrium-hidroxid
szállítása – K. É. – 15414/2007)

37177 Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt. (ipari sósav szállítása
– K. É. – 15416/2007)

37179 Genetic Immunity Kft. (fagyasztó-tároló berendezés be-
szerzése – K. É. – 15586/2007)

37181 Genetic Immunity Kft. (tisztítottvíz-elõállító berendezés
beszerzése – K. É. – 15589/2007)

37183 Genetic Immunity Kft. (aszeptikus fiolatöltõ berendezés
beszerzése – K. É. – 15592/2007)

37186 Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósága [Mórahalom kül-
területén megvalósítandó Zöld Közösségi Ház és Erdei
Iskola árubeszerzése (bútor, kerti és használati eszkö-
zök) – K. É. – 15371/2007]

37190 Mezõkövesd Város Önkormányzata (Mezõkövesd,
Marx K. út 1. szám alatti irodaépület felújítása
– K. É. – 15440/2007)

37195 Országos Onkológiai Intézet [61 folyóirat (külföldi folyó-
iratok beszerzése a 2008. évre) – K. É. – 15503/2007]

37198 Pro Regió Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési és
Szolgáltató Kht. (étkezési jegyek beszerzése – K. É. –
15751/2007)

37201 Salgó Vagyon Salgótarjáni Önkormányzati Vagyonhasz-
nosító és Ipari Park Üzemeltetõ Kft. (önkormányzati tu-
lajdonú lakások és nem lakáscélú helyiségek hiba-
elhárítása, karbantartása, felújítása – K. É. –
15447/2007)

37205 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Jósa
András Oktató Kórháza (betegágyak és betegszállító ko-
csik beszerzése – K. É. – 15644/2007)

37208 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Jósa
András Oktató Kórháza (egyedi bútorok beszerzése
– K. É. – 15645/2007)
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37212 Társasház, Kazanlak krt. 1., Nagykanizsa (épület energia-
takarékos felújítása – K. É. – 15084/2007)

37216 Társasház, Köztársaság u. 13., Balatonfüred (az épület
külsõ nyílászáróinak cseréje, és a zárófödém teljes felü-
lete hõ- és vízszigetelésének kivitelezése – K. É. –
14407/2007)

Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására

37222 Biatorbágy Város Önkormányzata (ajánlatkérõ területén
az önkormányzat tulajdonát képezõ bel- és külterületi
úthálózat 2008–2010. évek közötti fenntartási, kátyúzá-
si munkáinak elvégzése – K. É. – 15667/2007)

37230 Budapest Fõváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata
(ajánlatkérõ kezelésébe tartozó úthálózat és járda-
hálózat fenntartási munkái – K. É. – 15370/2007)

37236 Budapest Fõváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányza-
ta (Budapest, XXIII. kerület EURO VELO nemzetközi
kerékpárút II. és III. ütemének építése – K. É. –
15307/2007)

37241 Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata (Gyõr 2007–
2008. évi Lakóutca program keretében történõ útépítés
és kapcsolódó munkák kivitelezése – K. É. –
15360/2007)

37246 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendõr-fõkapitányság
(a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendõr-fõkapitány-
sághoz tartozó 24 objektum takarítási feladatainak el-
látása – K. É. – 15695/2007)

37252 Központi Pénzügyi és Szerzõdéskötõ Egység (az Európai
Unió kommunikációs és információs politikája végre-
hajtása keretében „Egyetemes Európa” országos kom-
munikációs és PR-kampány teljes körû lebonyolítása
– K. É. – 15708/2007)

37258 Nagykõrös Város Önkormányzata (2750 Nagykõrös,
Szabadság tér 4. sz. alatti okmányiroda belsõ felújítá-
sa, ügyfélbarát átalakítása kivitelezési munkái
– K. É. – 15506/2007)

37264 Napközi Otthonos Óvoda, Tiszaújváros (az óvoda szá-
mára élelmiszerek szállítása 2008. december 31-ig
– K. É. – 15921/2007)

37272 Országgyûlés Hivatala (felújítási és építési beruházási
munkák végzése az Országgyûlés Irodaházában, vala-
mint az Országgyûlés Hivatala által használt egyéb
épületekben, az Országház épületének kivételével
– K. É. – 15652/2007)

37276 Szentendre Város Önkormányzata (burkolatfelújítások:
1. rész: Dunakorzó, 2. rész: Bogdányi utca, 3. rész: An-
gyal utca, 4. rész: Tinód utca – K. É. – 15369/2007)

37282 Társasház MÁV–Landler-lakótelep 1010–1011. Épület,
Budapest (iparosított technológiával épített társasház
MÁV–Landler-lakótelep 1010–1011. épületek
energiamegtakarítást eredményezõ felújítása – K. É. –
15557/2007)

37290 Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ (a Humánszol-
gáltató Központ számára élelmiszerek szállítása 2008.
december 31-ig – K. É. – 15245/2007)

37296 Vám- és Pénzügyõrség Nyugat-dunántúli Regionális Pa-
rancsnoksága (útburkolat javítása Hegyeshalom, Szent-
gotthárd, Rédics határátkelõk területén – K. É. –
15696/2007)

Ajánlati felhívás egyes ágazatokban

37304 Kisalföld Volán Közlekedési Zrt. (biztosítási szolgálta-
tás: casco és gépjármû-felelõsségbiztosítás – K. É. –
15554/2007)

37307 MÁV Magyar Államvasutak Zrt. (schengeni vasúti ha-
tárállomások kialakítása – K. É. – 15903/2007)

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK

Tájékoztató az eljárás eredményérõl

37314 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (burkolatfelújítás-terve-
zés/2007. – K. É. – 15864/2007)

37319 Budapest Fõváros II. Kerületi Önkormányzat (az önkor-
mányzat kezelésében lévõ zöldfelületek és fasorok, va-
lamint a Mechwart ligeti szökõkút fenntartási munkái
– K. É. – 15395/2007)

37322 Budapest Fõváros Önkormányzata („Szent Imre Kórház
Regionális Egészségügyi Központ rekonstrukció II.
ütem” beruházás kivitelezése – K. É. – 15488/2007)

37325 Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelõintézet (élelmi-
szer-ellátáshoz szükséges I. osztályú minõségi követelmé-
nyeknek megfelelõ élelmianyagok szállítása – K. É. –
14491/2007)

37329 HUNGAROSPA Hajdúszoboszlói Zrt. (kiviteli tervek,
kiviteli tervdokumentáció készítése egy fürdõépület,
egy szörfépület, egy squashépület, egy kapuépület te-
kintetében – K. É. – 14874/2007)

37332 Költségvetési Szolgáltató Iroda, Kisújszállás (élelmezési
anyagok beszerzése 60 hónapra – K. É. – 15323/2007)

37341 Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat (a Komá-
rom-Esztergom Megyei Önkormányzat és intézményei
részére határozatlan idõtartamú számlavezetési szol-
gáltatás nyújtása és 800 millió forint mértékû folyó-
számla-hitelkeret biztosítása – K. É. – 15085/2007)

37343 Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat (a Komá-
rom-Esztergom Megyei Önkormányzat részére beru-
házási hitel biztosítása az MFB „Sikeres Magyarorszá-
gért Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési Hitel-
program” keretében – K. É. – 15738/2007)

37346 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési
Igazgatóság (tájékoztató az eljárás eredményérõl-FI
média – K. É. – 15807/2007)

37348 Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (5708. j. ök.
út korszerûsítése Beremend–országhatár között
– K. É. – 15141/2007)

37350 Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság [transzfúziós sze-
relékek szállítása (K-KIG04/13/2007.) – K. É. –
15635/2007]

2007/42. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2595



37352 Magyar Közút Kht. (burkolatfelújítás – K. É. –
15620/2007)

37358 Magyar Közút Kht. (2006. évi árvizek által okozott bur-
kolatkárok helyreállítása – K. É. – 15725/2007)

37364 NEFAG Nagykunsági Erdészeti és Faipari Zrt. (egy darab
integrált vállalatirányítási és erdõgazdálkodási informa-
tikai rendszer, valamint hozzá integráltan 71 darab er-
dõgazdálkodási mobil eszköz és mobil szoftver, 2 db
egyéb eszköz, kapcsolódó szolgáltatások – K. É. –
15511/2007)

37366 Oktatási és Kulturális Minisztérium (2007. október
28–30. között tartandó Országos Diákparlament or-
szágos rendezvényének teljes körû lebonyolítása
– K. É. – 15108/2007)

37369 Pécsi Tudományegyetem Gazdasági és Mûszaki Fõigaz-
gatóság [3Tesla térerejû mágneses rezonancia kép-
alkotó berendezés használatának biztosítása (bérbe-
adása) – K. É. – 15387/2007]

37371 Semmelweis Egyetem (Semmelweis Egyetem irodagé-
peinek üzemeltetéséhez szükséges festékanyagokkal
történõ teljes körû ellátása és a kapcsolódó szolgáltatá-
sok beszerzése – K. É. – 15494/2007)

37373 Siófok Város Önkormányzata (Siófok – építés – K. É. –
15803/2007)

37376 Szentendre Város Önkormányzata (hitelszerzõdés aján-
latkérõ általános célú, szabad felhasználású, 420 mil-
lió Ft értékû, CHF-alapú multicurrency hitel felvéte-
lére – K. É. – 14673/2007)

37379 Városi Szolgáltató Zrt., Szentendre (parkolóóra II.
– K. É. – 15710/2007)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl

37382 BKV Zrt. Mûszaki Igazgatóság (az 56-os villamosvonal
Moszkva tér–Budagyöngye szakaszán szórványos pá-
lyafelújítási munkák – K. É. – 15836/2007)

37384 Debreceni Hõszolgáltató Zrt. (Debrecen, Nagyerdei kör-
út 1. sz. DIVINUS Hotel távhõszolgáltató rendszerbe
történõ bekapcsolása távvezeték és felhasználói hõköz-
pont építésével – K. É. – 15076/2007)

37387 Derecske Város Önkormányzata (a derecskei Bocskai Ist-
ván Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási In-
tézmény komplex felújításához kapcsolódó pótmunka
– K. É. – 15073/2007)

37389 FÕGÁZ Földgázelosztási Zrt. (Budapest V. ker., Deák
Ferenc u., Bécsi u.– Deák Ferenc u. 13. sz. közötti sza-
kaszán gázelosztó vezeték létesítése – K. É. –
14931/2007)

37391 FÕGÁZ Földgázelosztási Zrt. (Budapest XI. ker., Kelen-
hegyi út, Somlói út–Kelenhegyi út 65. szám közötti sza-
kaszán gázelosztó vezeték létesítése – K. É. –
14932/2007)

37393 Halásztelek Nagyközség Önkormányzata (három darab
hitelszerzõdés: a Magyar Fejlesztési Bank Rt. által refi-
nanszírozott, a „Sikeres Magyarországért” Önkor-
mányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram for-
rásából, szabad felhasználású és folyószámla-hitel-
szerzõdés – K. É. – 15106/2007)

37397 Jászberény Város Önkormányzata (kerékpárút építése
– K. É. – 15858/2007)

37400 Lakitelek Nagyközség Önkormányzata (közszolgáltatási
szerzõdés települési folyékony hulladék szállítására
– K. É. – 14647/2007)

37402 Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (Veszp-
rém iparosított technológiával épült lakóépületek ener-
giatakarékos felújításának kivitelezési munkái – K. É. –
15716/2007)

Tájékoztató a részvételi szakasz eredményérõl

37406 Mezõtúr Város Önkormányzata (csapadékvíz-csatorna
– K. É. – 15812/2007)

37407 Nádudvar Város Önkormányzata (infrastruktúrafejlesz-
tési hitelfelvétel – K. É. – 14847/2007)

Tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl

37409 Budapest Fõváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
(Budapest Fõváros XI. Kerület Újbuda Önkormányza-
ta részére az önkormányzat adatvagyonának másodla-
gos hasznosítását lehetõvé tevõ komplex informatikai
rendszer megvalósítása tárgyú eljárásban – K. É. –
12271/2007)

37410 Budapest Fõváros XVI. Kerületi Önkormányzat (Buda-
pest XVI. kerület közterületein P+R parkolók építése,
valamint a Hõsök fasora szõnyegezése – K. É. –
15853/2007)

37410 Budapest Fõváros XVI. Kerületi Önkormányzat (Buda-
pest XVI. kerület közterületein P+R parkolók építése,
valamint a Hõsök fasora szõnyegezése – K. É. –
15857/2007)

37411 Eszterházy Károly Fõiskola, Eger (Eszterházy Károly
Fõiskola Érsekkert Kollégiumának felújítása – K. É. –
15752/2007)

37412 Farmos Község Önkormányzata (600 adagos konyha épí-
tése – K. É. – 13656/2007)

37412 FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet
(az FVM VKSZI új tankönyveinek nyomdai elõkészíté-
se, szerkesztése és kivitelezése – K. É. – 15851/2007)

37413 Kalocsa Városi Önkormányzat Kórház-Rendelõintézet
(évente négyszeri és félévenkénti teljes körû takarítási
munkálatok, napi háromszori mosogatási és egyéb spe-
ciális takarítási feladatok elvégzése – K. É. –
14817/2007)

37413 Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazga-
tóság (kerékpárút építéséhez kapcsolódó új építési
munkák – K. É. – 15717/2007)

37414 MECSEK-ÖKO Zrt. (meddõanyag- és földszállítás
– K. É. – 15863/2007)
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37415 Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság (bevetési vé-
dõruha szállítása – K. É. – 15830/2007)

37415 Országos Vérellátó Szolgálat (12/OVSZ/2005. õrzés-vé-
delmi és portaszolgálati feladatok – K. É. – 15742/2007)

37416 Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (iparosí-
tott technológiával épült lakóépületben energiatakaré-
kosságot eredményezõ felújítás végzése – K. É. –
15762/2007)

Tájékoztató a szerzõdés módosításáról

37417 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (M7 törökbálinti szakasz
jobb pálya burkolatfelújítása – K. É. – 16024/2007)

37417 ÉARFÜ Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség
Kht. (Észak-alföldi Régió Ivóvízminõség-javító Prog-
ram II. ütem; II/2 elõkészítési szakasz – elvi engedélyes
tervezés, Kohéziós Alap nagyprojekt elõkészítése
– K. É. – 15254/2007)

37419 Esztergom Város Önkormányzata (Kanonoksor mû-
emlék épület felújítása, kiviteli tervek elkészítése
– K. É. – 15091/2007)

37420 Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú Társulás (központi
orvosi ügyelet ellátása – K. É. – 15450/2007)

37421 Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (Kaposvár,
Béke u. 71–73. tájékoztató a szerzõdés módosításáról
– K. É. – 15809/2007)

37422 Tiszaföldvár Város Önkormányzata (szennyvízcsator-
na-építés Tiszaföldvár belterületén – K. É. –
14798/2007)

Helyesbítés

37423 Vác Város Önkormányzata helyesbítése (a Közbeszerzési
Értesítõ 2007. október 5-i, 114. számában K. É. –
15066/2007 számon megjelent ajánlati felhívás helyes-
bítése – K. É. – 16045/2007)

Módosítás

37424 Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Gazdasági,
Mûszaki Ellátó Szolgálata módosítása (a Közbeszerzési
Értesítõ 2007. augusztus 31-i, 99. számában, K. É. –
12307/2007 számon megjelent ajánlati felhívás módosí-
tása – K. É. – 15234/2007)

37426 Makó Város Önkormányzata módosítása (a Közbeszerzé-
si Értesítõ 97. számában 2007. augusztus 27-én, K. É. –
13098/2007 szám alatt megjelent ajánlati felhívás mó-
dosítása – K. É. – 15774/2007)

37428 Szegedi Tudományegyetem módosítása (a Közbeszerzési
Értesítõ 2007. szeptember 5-i, 101. számában K. É. –
11912/2007 számon megjelent ajánlati felhívás módosí-
tása – K. É. – 16054/2007)

Visszavonás

37430 Tisza Lakásépítõ és Fenntartó Szövetkezet visszavonása (a
Közbeszerzési Értesítõ 2007. szeptember 3-i, 100. szá-
mában K. É. – 13502/2007 számon megjelent egyszerû
eljárás ajánlattételi felhívásának visszavonása – K. É. –
16076/2007)
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A Közbeszerzési Értesítõ 118. számának (2007. október 15.) tartalomjegyzékérõl

HIRDETMÉNYEK

Az Európai Unió Hivatalos Lapjába közzétételre megküldött,
a Közbeszerzési Értesítõben tájékoztató jelleggel megjelenõ hir-
detmények

Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására

37438 Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal Dél-alföldi Regio-
nális Igazgatósága (APEH Dél-alföldi Regionális Igaz-
gatósága, Baja, Bezerédj u. 14. szám alatti irodaépület
üzemeltetése – K. É. – 14838/2007)

37444 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (adapterek karbantartása,
javítása/2007. – K. É. – 15917/2007)

37450 Budapest Fõváros Önkormányzata (a budapesti szenny-
víztisztító telep beruházás csatlakozó útjának megépí-
tése – K. É. – 15723/2007)

37458 Fõvárosi Önkormányzat Bajcsy-Zsilinszky Kórház és
Rendelõintézet (kardiovaszkuláris fogyóanyagok és
stentek beszerzése – K. É. – 15336/2007)

37467 Fõvárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház (4311/Szent
Imre/07. „CT-készülék beszerzése” – K. É. –
15912/2007)

37473 Központi Pénzügyi és Szerzõdéskötõ Egység (az ÁBPE
Módszertani és Képzési Központ részére informatikai
és oktatástechnikai eszközök, valamint a 2005/17/
520.03.01 számú Átmeneti Támogatás projekt központi
felügyeletéhez szükséges informatikai eszközök szállí-
tása és üzembe helyezése – K. É. – 15709/2007)

37481 Központi Pénzügyi és Szerzõdéskötõ Egység [E-learning
szoftver keretrendszer és szükséges hardver/szoftver-
eszközök, valamint kapcsolódó szolgáltatások beszer-
zése az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala
(OITH) Magyar Bíróképzõ Akadémia (MBA) részére
– K. É. – 15976/2007]

37489 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal (személyszállí-
tás gépjármûvekkel 2008–2009. évben – K. É. –
15659/2007)

37494 Magyar Nemzeti Bank (külföldi napilap és folyóirat be-
szerzése – K. É. – 15779/2007)



37501 Miskolci Egyetem (külföldi folyóiratok beszerzése
– K. É. – 15259/2007)

37505 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. [ajánlati felhívás az
1004/2007. (I. 30.) Korm. határozat alapján a KÖZOP
keretében megvalósításra kerülõ egyes közútépítések-
hez kapcsolódó lebonyolító mérnöki tevékenység ellá-
tása – K. É. – 15619/2007]

37512 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (ajánlati felhívás az
56. sz. fõút 23,0–31,9 és 39,6–61,2 km-sz. közötti szaka-
szának út- és hídrehabilitációs munkái, valamint az
egyéb hozzá kapcsolódó meghatározott munkák kivite-
lezése tárgyában – K. É. – 15706/2007)

37518 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (4. sz. fõút
140+500–151+850 km-szelvények közötti Kisújszállás
elkerülõ szakasz tender- és kiviteli terveinek elkészítése
– K. É. – 15808/2007)

37524 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Pszichi-
átriai Szakkórháza (gyógyszerek beszerzése – K. É. –
14940/2007)

37529 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szeged Me-
gyei Jogú Város Önkormányzata mint gesztor a pol-
gármesteri hivatala, intézményei és egyes gazdasági
társaságai részére közcélú távbeszélõ-hálózati szolgál-
tatás beszerzése – K. É. – 15519/2007)

37535 Szépmûvészeti Múzeum (A Mediciek fénykora – Élet és
mûvészet a reneszánsz Firenzében c. kiállítással kap-
csolatos mûtárgyak teljes körû szállítmányozási felada-
tainak ellátása – K. É. – 15879/2007)

37540 Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata (bank-
számlaszerzõdés – K. É. – 14794/2007)

Ajánlati felhívás egyes ágazatokban

37546 Észak-dunántúli Vízmû Zrt. (vízmérõk javítása, felújítá-
sa és hitelesítése – K. É. – 15919/2007)

37551 Hajdú Volán Zrt. (1 db + 600% új autóbusz beszerzése
– K. É. – 15754/2007)

Részvételi felhívás gyorsított meghívásos eljárás megindítására

37557 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat (kisbusz beszerzése
– K. É. – 15883/2007)

Részvételi felhívás tárgyalásos eljárás megindítására

37562 Hódmezõvásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata
(mobiltávbeszélõ-szolgáltatás – K. É. – 15658/2007)

37566 Hódmezõvásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata
(vezetékestávbeszélõ-szolgáltatás – K. É. – 15788/2007)

Tervpályázati kiírás

37572 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (Pécs-Megyer
városrész központi területének és kapcsolódó közterü-
leteinek rendezése – K. É. – 15896/2007)

Módosítás

37576 Bányavagyon-hasznosító Kht. módosítása (az Európai
Unió Hivatalos Lapjához, K. É. – 12513/2007 számon
2007. augusztus 22-én megküldött részvételi felhívás
módosítása – K. É. – 15621/2007)

37578 MÁV Cargo Árufuvarozási Zrt. módosítása (outsourcing
jellegû komplex IT-szolgáltatás – K. É. – 15646/2007)

37581 MÁV Zrt. Beszerzési és Készletgazdálkodási Szolgáltató
Egység módosítása (az Európai Unió Hivatalos Lapjá-
hoz 2007. augusztus 21-én K. É. – 13111/2007 számmal
feladott ajánlati felhívás módosítása – K. É. –
15444/2007)

Visszavonás

37587 Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet vissza-
vonása (GOKI 10/2007, ajánlatkérõ székhelyén porta-
szolgálati, õrzés-védelmi és rendészeti és vagyonvédel-
mi, tûzvédelmi feladatok ellátása, valamint a telefon-
központ üzemeltetése vállalkozási szerzõdés keretében
– K. É. – 15714/2007)

A Közbeszerzési Értesítõben közzéteendõ hirdetmények

Részvételi felhívás tárgyalásos eljárás megindítására

37592 Heves Város Önkormányzata (számlavezetés és folyó-
számlahitel – K. É. – 15816/2007)

Részvételi felhívás gyorsított tárgyalásos eljárás megindítására

37598 Észak-pesti Ingatlan- és Térségfejlesztési Zrt. (Budapest
IV. ker., Káposztásmegyeren az Óceánárok út–Sport-
telep utca–Szilas patak–Szilágyi út által határolt terü-
let részén park- és játszótérépítés a hozzá tartozó ki-
szolgálóépülettel – K. É. – 15870/2007)

Részvételi felhívás gyorsított meghívásos eljárás megindítására

37603 Kapuvár Város Önkormányzata (ajánlatkérõ bankszám-
laszerzõdése – K. É. – 16082/2007)

37607 Társasház, Köztársaság u. 13., Balatonfüred [az épület kül-
sõ nyílászáróinak cseréje és zárófödémek, valamint az
épület homlokzata hõ- és vízszigetelési anyagainak (re-
zsianyagainak) szállítása – K. É. – 14393/2007]

37613 Valentin-TÉSZ 2002 Szövetkezet, Kocsord (hûtõház és
manipulálóépület építése – K. É. – 15654/2007)

Részvételi felhívás egyes ágazatokban

37618 MIVÍZ Miskolci Vízmû Korlátolt Felelõsségû Társaság
(mérõmûszerek beszerzése 2007. – K. É. – 16096/2007)
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Egyszerûsített eljárás ajánlati felhívása

37624 Budapest Fõváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzata
(étkeztetés, azaz készételek elõállítása és szállítása az
önkormányzat intézményeibe, valamint az ételhulla-
dék naponkénti elszállítása – K. É. – 15550/2007)

Egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása

37631 Dunántúli Regionális Vízmû Zrt. (31 db indukciós áram-
lásmérõ készülék szállítása beépítés és beüzemelés nél-
kül – K. É. – 15797/2007)

37634 Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (alapozó, dön-
tés-elõkészítõ tanulmány készítése a szélessávú elektro-
nikus kommunikáció társadalmi szintû elterjesztésére
készülõ – a szélessávú hozzáférés feltételeinek javítását
célzó – akcióprogramhoz – K. É. – 15692/2007)

37638 Igazságügyi Hivatal [az Igazságügyi Hivatal felújítása
(Veszprém, Orosháza) – K. É. – 15748/2007]

37642 Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (dinamikus
teherbírásmérések – K. É. – 15998/2007)

37646 Magyar Közút Kht. (nyomdai és szerkesztési feladatok
– K. É. – 14090/2007)

37650 Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata (csóna-
kázótó szigeti bejáróhídjának felújítása – K. É. –
14833/2007)

37654 Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zrt.
(épületek tervezése, engedélyezési tervek, bontási ter-
vek, kiviteli tervek, szakági tervek készítése – K. É. –
15801/2007)

37658 Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (Tatabá-
nya megyei jogú város integrált városfejlesztési straté-
giájának elkészítése – K. É. – 15887/2007)

Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására

37663 Csongrád Város Önkormányzata (Csongrád Város Ön-
kormányzata nemzeti értékhatárokat elérõ értékû köz-
beszerzési eljárást indít Belterületi belvízrendezési célok
megvalósítása Csongrádon címmel – K. É. – 15724/2007)

37668 Fõvárosi Önkormányzat Idõsek Otthona (élelmiszer
2008/01 Virág – K. É. – 15893/2007)

37672 Nyírfruct Szövetkezet (mezõgazdasági gépek beszerzése
– K. É. – 15787/2007)

37677 Pilisvörösvár Város Önkormányzata (úttisztítási munká-
latok – K. É. – 15999/2007)

37681 Százhalombatta Város Önkormányzata (autistaközpont
riasztó- és tûzjelzõ rendszerének kiépítése – K. É. –
15642/2007)

37686 Százhalombatta Város Önkormányzata (Százhalombatta,
Városkapu út rekonstrukciója – K. É. – 15888/2007)

37692 Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
[16 épületen egycsatornás gyûjtõkémény (termoforké-
mény) kiváltása, felújítása – K. É. – 15553/2007]

37700 Vám- és Pénzügyõrség Észak-magyarországi Regionális
Parancsnoksága (ajánlatkérõ Miskolc és illetékességi te-
rülete alá tartozó objektumok felújítási munkái
– K. É. – 15992/2007)

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK

Tájékoztató az eljárás eredményérõl

37707 Bányavagyon-hasznosító Kht. (meddõ szénhidrogénku-
tak felszámolása – K. É. – 15299/2007)

37708 Budapest Fõváros Önkormányzata (a Fõvárosi Önkor-
mányzat Bajcsy-Zsilinszky Kórház új diagnosztikai és
mûtéti tömb beruházás megvalósításával összefüggõ
orvostechnikai berendezések, kézimûszerek és fogyó-
eszközök pótlólagos beszerzése – K. É. – 15595/2007)

37711 Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ
(szállítási szerzõdés étkezési utalványok szállítására
– K. É. – 14382/2007)

37714 Fehérgyarmat Város Önkormányzata (Fehérgyarmat Vá-
ros Önkormányzata által mûködtetett intézményekben
étkeztetés biztosítása – K. É. – 15860/2007)

37718 Fõvárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona
(élelmiszerek szállítása 2009. december 31-ig – K. É. –
15286/2007)

37722 Gyulakonyha Élelmezési, Kereskedelmi és Szolgáltató
Kht. [különféle élelmiszerek beszerzése (húsok, húské-
szítmények, étkezési tojás, fagyasztott termékek, szá-
raztészták, konzervek, vegyes élelmiszerek) – K. É. –
15244/2007]

37725 IRM Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (a Beván-
dorlási és Állampolgársági Hivatal objektumainak ta-
karítása – K. É. – 15952/2007)

37725 Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat (terepi, geodé-
ziai, térinformatikai, utófeldolgozó, valamint doku-
mentációs munkák kivitelezése – K. É. – 15515/2007)

37730 Lajosmizse Város Önkormányzati Intézményeinek Gazda-
sági Szervezete (élelmiszer-beszerzés – K. É. –
16199/2007)

37736 Magyar Televízió Zrt. (ajánlatkérõ meglévõ Avid-
rendszereivel kompatibilis nem lineáris montírozó-
berendezések és tartozékaik beszerzése mûsorgyártási
és oktatási célra – K. É. – 15343/2007)

37738 MÁV Zrt. Beruházás Lebonyolító Igazgatóság (Nagytõ-
ke–Kunszentmárton vonalszakasz, Kiskundorozsma és
Csorvás PML-szinten tartó munkák – K. É. –
15991/2007)

37740 Nemzeti Közlekedési Hatóság (Légi Közlekedési Ható-
ság nyilvántartó és ügykezelõ rendszerének beszerzése
– K. É. – 15927/2007)

37743 Országos Vérellátó Szolgálat (5/OVSZ/2007. számú
„TSCD-vágópenge” megnevezésû hirdetmény közzété-
tele nélküli, tárgyalásos közbeszerzési eljárás eredmé-
nyérõl szóló tájékoztató – K. É. – 15954/2007)

37745 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (hivatali pa-
pír-írószer eredmény – K. É. – 15354/2007)
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37747 Szociális és Munkaügyi Minisztérium (megváltozott
munkaképességû munkavállalók foglalkoztatása költ-
ségtámogatásai és költségkompenzációs támogatásai
felhasználásának pénzügyi és foglalkoztatás-szakmai
ellenõrzése – K. É. – 15356/2007)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl

37751 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat (bácsalmási gyer-
mekotthon homlokzatfelújítása I. ütem – K. É. –
15102/2007)

37753 Budapest Fõváros Önkormányzata (gazdasági versenyhi-
vatal VJ 25/103. számú határozatára alapított megbízói
kártérítési igény kidolgozása és érvényesítése peres
vagy nem peres elárásban – K. É. – 14001/2007)

37755 Budapest Fõváros Önkormányzata (a Fõvárosi Önkor-
mányzat által a Fõvárosi Vízmûvek Zrt. és a Fõvárosi
Csatornáztási Mûvek Zrt. privatizációja során kötött
szerzõdések jogi vizsgálata, módosításukra vonatkozó
javaslattétel – K. É. – 14003/2007)

37757 Budapesti Corvinus Egyetem (Budapesti Corvinus Egye-
tem Közigazgatás-tudományi Kara, Ménesi út 5. sz.
alatti épületegyüttesének részleges építészeti és gépé-
szeti felújítása – K. É. – 9659/2007)

37760 Fazekas Mihály Fõvárosi Gyakorló Általános Iskola és
Gimnázium [Fazekas Mihály Fõvárosi Gyakorló Általá-
nos Iskola és Gimnázium (1082 Budapest, Baross ut-
ca 62., Rigó utca 16. szám alatti telephely) tornaterem
és kiszolgálóhelyiségek korszerûsítése, építési beruhá-
zás – K. É. – 15324/2007]

37762 FÕGÁZ Földgázelosztási Zrt. [Budapest XI. ker., Zámo-
ri utca, Kocsis utca–Bártfai utca közötti szakaszán
(hrsz.: 3572) gázelosztó vezeték létesítése – K. É. –
14934/2007]

37764 FÕGÁZ Földgázelosztási Zrt. [Budapest IV. ker., Szent
László tér, Klapka György utca–Munkácsy Mihály ut-
ca közötti szakaszán (hrsz.: 73321/7) gázelosztó vezeték
létesítése – K. É. – 14935/2007]

37766 Igazságügyi Hivatal (megyei igazságügyi hivatalok taka-
rítása – K. É. – 15412/2007)

37769 Szatmárkert-Hodász Szövetkezet (nyergesvontató és hû-
tõ félpótkocsi beszerzése – K. É. – 13040/2007)

37771 Szentendre Város Önkormányzata (Hamvas Béla u. 1.
szám alatti bölcsõde meglévõ épületeinek kiegészítõ fel-
újítási és bõvítési munkáira vonatkozó építés-szerelés
kivitelezése – K. É. – 15241/2007)

Tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl

37775 Air Horizont Pécs-pogányi Repülõtér Fejlesztéséért Kht.
(futópálya-hosszabbítás engedélyezési terve – K. É. –
15901/2007)

37775 Budapesti Távhõszolgáltató Zrt. [hõközpont-szétválasz-
tás I. ütem (Budapest, Csíkihegyek u. 9. szám) – K. É. –
15789/2007]

37776 Budapesti Távhõszolgáltató Zrt. [hõközpont-szétválasz-
tás I. ütem (Budapest XXII., Rákóczi út 16. szám)
– K. É. – 15790/2007]

37776 Budapesti Távhõszolgáltató Zrt. [hõközpont-szétválasz-
tás I. ütem (Budapest XXI., Kossuth L. u. 119. szám)
– K. É. – 15795/2007]

37777 Budapesti Távhõszolgáltató Zrt. [hõközpont-szétválasz-
tás I. ütem (Budapest I., Krisztina krt. 73.) – K. É. –
15796/2007]

37778 Budapesti Távhõszolgáltató Zrt. [hõközpont-szétválasz-
tás I. ütem (Farkasalma u., Újlak u., Kontyfa u.)
– K. É. – 15798/2007]

37778 Budapesti Távhõszolgáltató Zrt. [hõközpont-szétválasz-
tás I. ütem (Budapest III., Pais D. u. 2. szám) – K. É. –
15799/2007]

37779 Budapesti Távhõszolgáltató Zrt. (észak-budai fûtõmû te-
rületén megvalósuló távhõvezetéki kivitelezések
– K. É. – 15929/2007)

37779 Budapesti Történeti Múzeum (megelõzõ régészeti feltá-
rás kézi földmunkájának elvégzése, Budapest III. kerü-
let, Csúcshegy-Harsánylejtõ – K. É. – 13522/2007)

37780 Budapesti Történeti Múzeum (megelõzõ régészeti feltá-
rás kézi földmunkájának elvégzése, Budapest XIX., Le-
hel u.–Vak Bottyán u.–Sibrik-híd–gyorsforgalmi út ál-
tal határolt területen létesítendõ KÖKI Center – K. É. –
13524/2007)

37781 Budapesti Történeti Múzeum (megelõzõ régészeti feltá-
rás kézi földmunkájának elvégzése, Budapest II., Fran-
kel Leó út 48. – K. É. – 13525/2007)

37781 Budapesti Történeti Múzeum [2005–2008. évi szondázó
jellegû vagy megelõzõ régészeti feltárás elvégzése
(kf-2007/04.) Budapest XXII., Campona u. 1. – K. É. –
14179/2007]

37782 Budapesti Történeti Múzeum (megelõzõ régészeti feltá-
rás kézi földmunkájának elvégzése, Budapest I. kerü-
let, Jégverem u. 5. – K. É. – 14181/2007)

37782 Budapesti Történeti Múzeum (megelõzõ régészeti feltá-
rás kézi földmunkájának elvégzése, Budapest XIII.,
Margitsziget, domonkos apácakolostor – K. É. –
14184/2007)

37783 Budapesti Történeti Múzeum (megelõzõ régészeti feltá-
rás kézi földmunkájának elvégzése, Budapest II. kerü-
let, Ürömi u. 57. – K. É. – 14189/2007)

37783 Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht.
(könyvvizsgálói feladatok ellátása – K. É. –
15827/2007)

37784 ESZA Kht. (HEFOP/2004/3.5.4. a felnõttképzés hozzá-
férésének javítása a rendelkezésre álló közmûv. intéz-
ményrendszer rendszerszerû bevonásával pályázatmo-
nitori feladat – K. É. – 14297/2007)

37785 Észak-pesti Térségi Integrált Szakképzõ Központ Kht.
(ÉPTISZK-kivitelezés – K. É. – 16135/2007)

37785 Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság (ügyeleti ve-
zérlõrendszer szállítása – K. É. – 15925/2007)

2600 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2007/42. szám



37786 Országos Vérellátó Szolgálat (Scangel immunhema-
tológiai rendszerekre validált vércsoport-szerológiai
diagnosztikumok megnevezésû hirdetmény nélküli tár-
gyalásos eljárásban kötött szerzõdés teljesítésérõl szóló
tájékoztató – K. É. – 15931/2007)

37787 Ságújfalu Község Önkormányzata (szennyvízelvezetés
– K. É. – 13810/2007)

37788 Szigetvár Város Önkormányzata (Szigetvár városi gyógy-
fürdõ építésének befejezése – K. É. – 14246/2007)

37788 Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza (tá-
jékoztató vesekõzúzó szolgáltatás nyújtása tárgyú szer-
zõdés teljesítésérõl – K. É. – 16111/2007)

Tájékoztató a szerzõdés módosításáról

37790 Békéscsabai Gyermekélelmezési Intézmény (száraztészta
– Békéscsaba, IV. szerz. mód. – K. É. – 15943/2007)

37790 Budapesti Történeti Múzeum (Budapest II., Frankel Leó
út 31–33., megelõzõ régészeti feltárás kézi földmunka
elvégzése – K. É. – 14612/2007)

37791 Budapesti Történeti Múzeum (Budapest III., Bécsi
u. 271. megelõzõ régészeti feltárás kézi földmunka el-
végzése – K. É. – 14613/2007)

37791 Budapesti Történeti Múzeum (Budapest XI., Októ-
ber 23. u.–Körösy u.–Váli u.–Bercsényi u. megelõzõ
régészeti feltárás kézi földmunka elvégzése – K. É. –
14614/2007)

37792 Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ [4. és
5. számjegyû utak (ROP) mûszaki ellenõrzése – K. É. –
15735/2007]

37792 Országos Egészségbiztosítási Pénztár (tájékoztató a vele-
született vérzékenység kezelésére szolgáló Kogenate ké-
szítmények beszerzése tárgyában megkötött szerzõdés
módosításáról – K. É. – 16133/2007)

37793 Országos Egészségbiztosítási Pénztár (tájékoztató a vele-
született vérzékenység kezelésére szolgáló meghatáro-
zott hatóanyagot tartalmazó készítmények beszerzése
tárgyában megkötött szerzõdés módosításáról – K. É. –
16167/2007)

37794 Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
[szennyvíz-elvezetési és -tisztítási rendszer fejlesztése,
szennyvíziszap-komposztáló telep kialakítása (2. rész-
feladat) – K. É. – 15526/2007]

Helyesbítés

37796 Bányavagyon-hasznosító Kht. helyesbítése (a Közbeszer-
zési Értesítõ 2007. október 10-i 116. számában, K. É. –
15390/2007 számon tájékoztató jelleggel megjelent aján-
lati felhívás helyesbítése – K. É. – 16370/2007)

37796 Legfõbb Ügyészség helyesbítése (a Közbeszerzési Érte-
sítõ 2007. szeptember 17-i 106. számában K. É. –
14284/2007 számon megjelent ajánlati felhívás helyes-
bítése – K. É. – 15933/2007)

37796 Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási
Zrt. helyesbítése (a Közbeszerzési Értesítõ 2007. októ-
ber 5-i, 114. számában, K. É. – 14803/2007 számon
megjelent részvételi felhívás helyesbítése – K. É. –
16055/2007)

Módosítás

37797 Budaörs Város Önkormányzata módosítása (a Közbeszer-
zési Értesítõ 2007. október 10-i 116. számában K. É. –
15167/2007 számon megjelent ajánlati felhívás módosí-
tása – K. É. – 16186/2007)

37798 Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Gazdasági,
Mûszaki Ellátó Szolgálata módosítása (a Közbeszerzési
Értesítõ 2007. augusztus 31-i, 99. számában, K. É. –
12308/2007 számon megjelent ajánlati felhívás módosí-
tása – K. É. – 15566/2007)

37801 Komárom Város Önkormányzata módosítása (Komá-
rom, ipari park csapadékvíz-elvezetésének kivitelezé-
se – ajánlati felhívás módosítása – K. É. – 15928/2007)

Visszavonás

37803 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. visszavonása (digitális
tözskönyv/2007. – K. É. – 16305/2007)

37803 Dél-dunántúli Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság
visszavonása (a Közbeszerzési Értesítõ 105. számában,
2007. szeptember 14-én, K. É. – 13577/2007 számon
megjelent egyszerû eljárás ajánlattételi felhívásának
visszavonása – K. É. – 16183/2007)
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A Közbeszerzési Értesítõ 119. számának (2007. október 17.) tartalomjegyzékérõl

37812 A Közbeszerzések Tanácsa közleménye a békéltetõi név-
jegyzékbõl történõ törlésrõl

HIRDETMÉNYEK

Az Európai Unió Hivatalos Lapjába közzétételre megküldött,
a Közbeszerzési Értesítõben tájékoztató jelleggel megjelenõ hir-
detmények

Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására

37813 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (viszonteladói terminálok
beszerzése/2007. – K. É. – 16105/2007)

37818 Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány (vegysze-
rek beszerzése – K. É. – 15575/2007)

37821 BME Gazdasági és Mûszaki Fõigazgatóság (vállalkozási
szerzõdés a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem informatikai épületének teljes körû üzemelte-
tésére – K. É. – 15483/2007)

37829 Debreceni Egyetem (személyszállítási feladatok elvégzé-
se – K. É. – 15732/2007)

37835 Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. (a Fõvárosi Csatorná-
zási Mûvek Zrt. részére 5 darab célgép beszerzése
– K. É. – 15871/2007)

37842 Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet (az inté-
zet gyermekosztályának hemodinamikai és angiokardi-
ográfiás, valamint occluder anyagszükségletének bizto-
sítása – K. É. – 15821/2007)

37849 Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet (gyógy-
szerek beszerzése – K. É. – 15824/2007)

37855 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendõr-fõkapitányság
(étkezési utalvány – K. É. – 15924/2007)

37860 Kincstári Vagyoni Igazgatóság (a magyar állam tulajdo-
nában álló, és a kincstári vagyonkörbe tartozó ingatla-
nok értékbecslése, esetenként természeti és mûemléki
érték meghatározása tárgyában indítandó nyílt, közös-
ségi eljárás – K. É. – 15202/2007)

37868 Központi Pénzügyi és Szerzõdéskötõ Egység (e-learning
keretrendszer fejlesztése vagy testreszabása, a kapcso-
lódó infrastruktúra kialakítása, tananyagok fejlesztése,
pilot alkalmazói csoport és tutorok képzése a rendszer
tesztelésére, dokumentációk elkészítése és próbaüzem
az ÁBPE MKK számára – K. É. – 16097/2007)

37876 Központi Pénzügyi és Szerzõdéskötõ Egység (2005/17/
520.02.01 számú Átmeneti Támogatás projekt keretén
belül kiegészítõeszköz-beszerzés az OITH Magyar Bí-
róképzõ Akadémia számára – K. É. – 16168/2007)

37884 Miskolc Térségi Integrált Szakképzõ Központ Kht.
(CNC-esztergagépek beszerzése – K. É. – 15466/2007)

37890 Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kórháza (4291/Nagy-
kanizsa/07 „Labordiagnosztikumok” – K. É. –
15996/2007)

37896 Surányi Endre Szakképzõ Iskola és Kollégium, Kazincbar-
cika (éttermi szolgáltatás beszerzése tanulók és az intéz-
mény részére – K. É. – 14618/2007)

Részvételi felhívás tárgyalásos eljárás megindítására

37903 Dunántúli Regionális Vízmû Zrt. (szervezet és mûködési
hatékonyság fejlesztése a DRV Zrt.-nél – folyamatme-
nedzsment, teljesítménymenedzsment és az azt támoga-
tó szoftver szállítása és betanítása – K. É. – 15618/2007)

37907 Kincstári Vagyoni Igazgatóság (PR-tanácsadás – K. É. –
15097/2007)

37914 Magyar Turizmus Zrt. (ajánlatkérõ hirdetéseinek és
PR-anyagainak megjelentetése a belföldi és külföldi
nyomtatott, elektronikus és közterületi médiában
– K. É. – 15441/2007)

Részvételi felhívás gyorsított tárgyalásos eljárás megindítására

37919 Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (ÚMVP 111.3
– gazdák ügyfélszolgálati tájékoztatása – K. É. –
15814/2007)

Részvételi felhívás meghívásos eljárás megindítására

37926 Semmelweis Egyetem (Semmelweis Egyetem kezelésé-
ben különbözõ helyrajzi számú területeken lévõ létesít-
mények és hozzá tartozó létesítményelemek és épület-
tartozékok, továbbá belsõ közmûhálózatok teljes körû
karbantartási szolgáltatásának ellátása – K. É. –
15819/2007)

Részvételi felhívás gyorsított meghívásos eljárás megindítására

37934 Magyar Közút Kht. (kis költségû forgalomtechnikai be-
avatkozások – K. É. – 15833/2007)

37940 Nyugat-magyarországi Egyetem (egységes gazdálkodási
informatikai rendszer bevezetése – K. É. – 15920/2007)

Elõminõsítési rendszer egyes ágazatokban

37949 Magyar Posta Zrt. Beszerzési és Ellátási Szolgáltató Köz-
pont (postai küldemények kézbesítési, felvételi szolgálta-
tásához, postai pénzforgalmi szolgáltatásokhoz és keres-
kedelmi tevékenységekhez kapcsolódó feladatok ellátása
– Komárom-Esztergom, Heves, Somogy, Szabolcs-Szat-
már-Bereg megye területén – K. É. – 16216/2007)

A Közbeszerzési Értesítõben közzéteendõ hirdetmények

Egyszerûsített eljárás ajánlati felhívása

37952 Általános Iskola és Óvoda Fenntartó Intézményi Társulás,
Olasz (étkeztetés, 1 fõzõkonyha üzemeltetése, napi átlag
adagszám 235 – K. É. – 15240/2007)

2602 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2007/42. szám



Egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása

37957 6723 Szeged, Retek Utca 15. Számú Ház Lakóközössége
(homlokzat hõszigetelése, nyílászárók cseréje – K. É. –
15784/2007)

37960 6723 Szeged, Retek Utca 17. Számú Ház Lakóközössége
(homlokzat hõszigetelése, nyílászárók cseréje – K. É. –
15794/2007)

37964 Bem József Mûszaki Szakközép- és Szakiskola, Cegléd
(MPA-képzési alaprész 2007. évi decentralizált kö-
zép-magyarországi regionális keretének felhasználásá-
ra, a szakképzés tárgyi feltételeinek fejlesztésére irá-
nyuló eszközök beszerzése – K. É. – 15847/2007)

37967 Budapest Fõváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzata
(ajánlatkérõ közigazgatási területén a 2007. évi kará-
csonyi díszítõvilágítás kiépítése, üzemeltetése, bontása
– K. É. – 15846/2007)

37971 Méra Község Önkormányzata (ajánlatkérõnél a települé-
si szilárdhulladék-kezelési közszolgáltatás ellátása
– K. É. – 15993/2007)

37975 Zirc Kistérség Többcélú Társulása (ajánlatkérõ részére
ajánlatkérõ mûködési körébe tartozó és a jogszabály
által meghatározott belsõ ellenõrzési feladatok ellátása
– K. É. – 15783/2007)

Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására

37980 Angyalföldi Média Közalapítvány (TV13 helyi közszol-
gálati mûsor készítése – K. É. – 15697/2007)

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK

Tájékoztató az eljárás eredményérõl

37986 Bányavagyon-hasznosító Kht. (tájrendezés I. ütem
– K. É. – 15298/2007)

37987 Baranya Megyei Bíróság (a Baranya Megyei Bíróság két
épületének takarítása – K. É. – 15524/2007)

37990 Ferencvárosi Önkormányzat (irodaszer-beszerzés
– K. É. – 15318/2007)

37993 FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest XV. kerület,
Öregfalusi utca–Fõ út keresztezõdésében (hrsz.:
90034) gázelosztó vezeték létesítése – K. É. –
15305/2007]

37995 Központi Statisztikai Hivatal (a KSH 1024 Budapest, Bu-
day László utca 1–3. szám alatti épületében 450 m2

alapterületû étterem kialakítása és egyéb kapcsolódó
munkák kivitelezésének befejezése – K. É. –
14488/2007)

37998 Lehel Csarnok Élelmiszer-kereskedelmi Központ Üzemel-
tetõ Kft. (ajánlatkérõ kezelésében lévõ épületek napi ta-
karítása és a gépjármûparkoló üzemeltetésével kapcso-
latos feladatok – K. É. – 14492/2007)

38000 Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat [3 db iparosí-
tott technológiával épült lakóépület energiatakarékos
felújítása, korszerûsítése a Panel Plusz program kere-
tén belül (Vörösmarty u. 1–3., Arany J. u. 2., Katowice
u. 8.) – K. É. – 14489/2007]

38001 Önkormányzati Társulás az Észak-alföldi Régió Ivó-
víz-minõségének Javításáért [az észak-alföldi ivóvízmi-
nõség-javító projekt (I. ütem), vízmûtelepek rekonst-
rukciója – K. É. – 16165/2007]

38005 Országos Fordító és Fordításhitelesítõ Iroda Zrt. (személy-
gépjármûvek beszerzése az OFFI Zrt. számára
– K. É. – 15138/2007)

38007 Pénzügyminisztérium Informatikai Szolgáltató Központ
[vezetési és stratégiai tanácsadási szolgáltatások bizto-
sítása elsõsorban a Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT) II.
forrásaiból a közigazgatás fejlesztéséhez kapcsolódó IT
jellegû projektekre történõ sikeres felkészülés és sike-
res végrehajtása céljából – K. É. – 15175/2007]

38010 Radioaktív Hulladékokat Kezelõ Kht. (PAE leszerelési
adatbázis adatlapjainak kitöltése – K. É. – 15100/2007)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl

38013 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat (Thorma János Mú-
zeum fejlesztése – tetõtér beépítése I. ütem – K. É. –
15104/2007)

38015 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat (kórtermi ágyak
– K. É. – 15269/2007)

38017 Fõvárosi Közterület-felügyelet (vészhelyzeti információs
központ szoftverrendszerének továbbfejlesztése
– K. É. – 15189/2007)

38019 Gyõr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat (ajánlatké-
rõ részére folyószámlahitel nyújtása maximum
700 millió Ft értékben – K. É. – 15288/2007)

38021 Kapuvár Város Önkormányzata (ajánlatkérõ belterüle-
tén található fizetõ-parkolóhelyek üzemeltetése és kar-
bantartása – K. É. – 15246/2007)

38023 Központi Gyermekkonyha, Sopron (tej és tejtermékek
beszerzése 2007. – K. É. – 15135/2007)

38025 Legfõbb Ügyészség (a Csongrád Megyei Fõügyészség
mûemlék székházának rekonstrukciója – K. É. –
15272/2007)

38027 Magyar Posta Zrt. Beszerzési és Ellátási Szolgáltató Köz-
pont (a salgótarjáni 1. posta rekonstrukciója és átalakí-
tása – K. É. – 15273/2007)

38029 Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ (rókák
veszettsége elleni vakcina kiszórása – K. É. –
14474/2007)

38030 Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet (HEFOP
3.5.1. korszerû felnõttképzési módszerek kidolgozása és
alkalmazása elnevezésû, HEFOP-3.5.1-K-2004-10-
0001/2.0 EMIR számú program keretében megvalósu-
ló, 8 db egyenként 3 napos pedagógus-továbbképzés és
9 egyenként 2 napos disszeminációs konferencia
– K. É. – 15147/2007)

2007/42. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2603



38032 Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet (Szakkép-
zési és felnõttképzési kutatások a jövõért címû, kétnapos
2007. szeptember 27–28-án megtartott nemzetközi kon-
ferencia lebonyolítása – K. É. – 15152/2007)

38034 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (Nyír-
egyháza területén földút-stabilizáció, útalapépítés
– K. É. – 15333/2007)

38037 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (Nyír-
egyháza belvárosában járdák felújítása – K. É. –
15334/2007)

38043 Pannon-Víz Zrt. (Pannon-Víz Zrt. folyamatirányítási
rendszereinek rekonstrukciója – villamossági, jelátviteli
és informatikai korszerûsítés – K. É. – 15247/2007)

38045 Pro Régió Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési és
Szolgáltató Kht. (szerzõdés 1000 m2 + 10% területû iro-
da bérletére – K. É. – 15139/2007)

Tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl

38047 Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata (Gyõr-Szent-
iván többfunkciós kulturális és közösségi épület és hoz-
zá tartozó infrastruktúra kivitelezése – K. É. –
14587/2007)

38047 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Nyugdíjbiztosítási Igaz-
gatóság [szerzõdés részteljesítése (vagyonvédelem, Szol-
nok) – K. É. – 15588/2007]

38048 LOXON solutions Kft. (szoftverfejlesztés – K. É. –
16282/2007)

38049 Pápa Város Önkormányzata (Pápa agglomeráció: Pá-
pa, Békás, Mezõlak, Mihályháza, Nyárád, Pápaderecs-
ke szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás – beruházás
– K. É. – 13349/2007)

Tájékoztató a szerzõdés módosításáról

38050 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (szennyvízszállítás
– 2/2005 – K. É. – 15687/2007)

38051 Budapesti Elektromos Mûvek Nyrt. [ötvözött alumínium
vezetéksodrony (AASC) – K. É. – 15624/2007]

38052 Budapesti Elektromos Mûvek Nyrt. [sodrott szigetelt ve-
zetékköteg XLPE-szigeteléssel, csupasz nullavezetõvel
(tartósodronnyal) 0,6/1 kV névleges feszültségre
– K. É. – 15626/2007]

38052 Budapesti Elektromos Mûvek Nyrt. [egyszerû, XLPE-
szigetelésû vezetékek, valamint ezekbõl sodrott veze-
tékkötegek 0,6/1 (1,2) kV névleges feszültségre – K. É. –
15627/2007]

38053 Budapesti Elektromos Mûvek Nyrt. (egyéb vezetékek
– K. É. – 15628/2007)

38054 Észak-magyarországi Áramszolgáltató Nyrt. (egyéb veze-
tékek – K. É. – 15631/2007)

38054 Észak-magyarországi Áramszolgáltató Nyrt. [ötvözött
alumínium vezetéksodrony (AAXC) – K. É. –
15633/2007]

38055 Észak-magyarországi Áramszolgáltató Nyrt. [sodrott szi-
getelt vezetékköteg XLPE-szigeteléssel, csupasz nulla-
vezetõvel (tartósodronnyal) 0,6/1 kV névleges feszült-
ségre – K. É. – 15634/2007]

38056 Észak-magyarországi Áramszolgáltató Nyrt. [egyszerû,
XLPE-szigetelésû vezetékek, valamint ezekbõl sodrott
vezetékkötegek 0,6/1 (1,2) kV névleges feszültségre
– K. É. – 15637/2007]

38056 FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest II. kerület, Al-
vinci utca, Rókushegyi lépcsõ–Garas utca közötti sza-
kaszán (hrsz.: 12721) gázelosztó vezeték létesítése
– K. É. – 15675/2007]

38057 FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest XI. kerület, Fe-
hérvári út, Hengermalom út–Fehérvári út 98. sz. közöt-
ti szakaszán (hrsz.: 3794/2) gázelosztó vezeték csõbéle-
lése – K. É. – 15676/2007]

38058 FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest XI. kerület, Fe-
hérvári út, Hengermalom út–Kondorosi út közötti sza-
kaszán (hrsz.: 3794/1) gázelosztó vezeték létesítése
– K. É. – 15678/2007]

38059 FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest V. kerület, Pe-
tõfi Sándor utca, Régiposta utca–Petõfi Sándor ut-
ca 2–4. közötti szakaszán (hrsz.: 24352) gázelosztó veze-
ték létesítése – K. É. – 15679/2007]

38060 FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest XX. kerület,
János utcában lévõ (hrsz.: 170206/10) körzeti nyomás-
szabályozó rekonstrukciójához bekötõvezetékek létesí-
tése – K. É. – 15680/2007]

38060 FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest V. kerület, Bé-
csi utca, Harmincad utca–Kristóf tér közötti szakaszán
(hrsz.: 24440) gázelosztó vezeték létesítése – K. É. –
15681/2007]

38061 Fõvárosi Önkormányzat Idõsek Otthona (kenyér és pék-
sütemény szállítása – K. É. – 15602/2007)

38062 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kór-
ház-Rendelõintézet (térségi diagnosztikai és szûrõköz-
pont kialakítása építészeti rekonstrukcióval – K. É. –
15720/2007)

38063 Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság (KSzF) [a közpon-
tosított közbeszerzés hatálya alá tartozó intézmények
repülõjegy és kapcsolódó szolgáltatások beszerzésének
biztosítása – K. É. – 15721/2007]

38064 Madách Imre Kollégium, Balassagyarmat [ajánlatkérõ
élelmiszer-ellátásához szükséges I. osztályú minõségi
élelmi anyagok szállítása (hús, tej, tojás…) – K. É. –
15947/2007]

38065 Paks Város Önkormányzata (szilárd burkolatú belterüle-
ti közutak aszfalttal történõ burkolatfelújítása, korsze-
rûsítése, közmû átépítése, közmûépítés és járulékos
munkái – K. É. – 15953/2007)

38065 Váci Fegyház és Börtön (11 fajta tisztálkodószer
– K. É. – 15730/2007)

38066 Vértesi Erõmû Zrt. (bányászati munkák megrendelése
– K. É. – 15713/2007)

38068 Veszprém Megyei Önkormányzat (Dákai Batthyány Ilo-
na Fogyatékosok Otthona rekonstrukciója és egyéb
építési munkái – K. É. – 15739/2007)
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Helyesbítés

38071 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. helyesbítése (helyes-
bítés a 44. sz. fõút Békéscsabát elkerülõ út körforgalmi
csomópont építési munkáinak elvégzésére tárgyú aján-
lati felhívás tekintetében – K. É. – 16253/2007)

A KÖZBESZERZÉSI DÖNTÕBIZOTTSÁG

HATÁROZATAI

38072 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
határozata (Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányza-
tának hivatalból történõ jogorvoslati eljárás kezdemé-
nyezése a Hegyalja u. 6. sz. társasház közbeszerzési el-
járása ellen – K. É. – 16143/2007)

38076 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
határozata (Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányza-
tának hivatalból történõ jogorvoslati eljárás kezdemé-
nyezése a Gesztenyés u. 6–8. sz. társasház közbeszerzési
eljárása ellen – K. É. – 16144/2007)

38080 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
határozata (a Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési
Döntõbizottság elnöke által hivatalból kezdeményezett
jogorvoslati eljárás Békéscsaba Megyei Jogú Város
Önkormányzata közbeszerzési eljárása ellen – K. É. –
16145/2007)

38084 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
határozata (a Somogyi és Társa Építõ és Szolgáltató Kft.
jogorvoslati kérelme Kecskemét és Térsége Társult Te-
lepülések közbeszerzési eljárása ellen – K. É. –
16297/2007)

38097 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
határozata (Ansaldo Segnalamento Ferroviaro s.p.a.
jogorvoslati kérelme a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesz-
tõ Zrt. közbeszerzési eljárása ellen – K. É. –
16360/2007)

38109 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
határozata (a Mecsekérc Zrt. jogorvoslati kérelme a
Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat ajánlatkérõ
közbeszerzési eljárása ellen – K. É. – 16361/2007)

38111 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
határozata (a FÕBER Nemzetközi Ingatlanfejlesztõ és
Mérnöki Zrt. jogorvoslati kérelme a Magyar Televízió
Zrt. közbeszerzési eljárása ellen – K. É. – 16362/2007)

38126 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság ha-
tározata (az A.S.A. Magyarország Kft. kérelmére indult
jogorvoslati eljárás Szõdliget Község Önkormányzat
közbeszerzési eljárása ellen – K. É. – 16422/2007)

38131 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
határozata (a Tetthely Mérnöki Iroda Kft. jogorvoslati
kérelme a BKV Zrt. közbeszerzési eljárása ellen
– K. É. – 16423/2007)

38135 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
határozata (a Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési
Döntõbizottság elnöke által hivatalból kezdeményezett
jogorvoslati eljárás a Bakony Volán Zrt. közbeszerzési
eljárása ellen – K. É. – 16449/2007)

BÍRÓSÁGI ÍTÉLETEK

38139 Fõvárosi Bíróság 13.K.34.856/2006/13. számú ítélete
(K. É. – 16030/2007)

38142 Fõvárosi Bíróság 19.K.30.026/2006/3. számú ítélete
(K. É. – 16032/2007)

38149 Fõvárosi Ítélõtábla 4.Kf.27.151/2007/5. számú ítélete
(K. É. – 16427/2007)
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A Cégközlöny 41. számában (2007. október 11.) megjelent felszámolási eljárások megindításáról

A Fõvárosi Bíróság
4.Fpk.01-07-001281/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. július 19. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) ELSÕ Kulturális Szolgáltató Köz-
kereseti Társaság (1053 Budapest, Reáltanoda utca 9.
3. em. 11.; cégjegyzékszáma: 01 03 021981; adószáma:
28523916-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelyei(i):
1145 Budapest, Szugló u. 49–51. III. 5.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ECONOMIX Köz-

gazdász Egyetemi Zrt., 1115 Budapest, Ildikó utca 21.
1518 Bp. Pf. 14.

A Fõvárosi Bíróság
5.Fpk.01-06-003831/21. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. július 4. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) TURNOVER Vendéglátó Közkere-
seti Társaság (1211 Budapest, Gyepsor út 1.; cégjegyzék-
száma: 01 03 023008; adószáma: 20154565-2-43) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelyei(i):

1163 Budapest, Lobbanó u. 7.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Dual-Perfekt Gazda-
sági Tanácsadó Kft., 1111 Budapest, Karinthy F. u. 4–6.,
levelezési cím: 1507 Bp. Pf. 139.



A Fõvárosi Bíróság
4.Fpk.01-06-006292/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. május 14. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) „Tom és Jerry” Nyelvoktató Közke-
reseti Társaság (1202 Budapest, Rimaszombat utca 6.
fszt. 2.; cégjegyzékszáma: 01 03 024406; adószáma:
28101688-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelyei(i):
1142 Budapest, Szatmár u. 111. a. ép.
Jogelõd(ök):
„Tom és Jerry” Nyelvoktató Gazdasági Munkakö-

zösség
A bíróság által kijelölt felszámoló: LIKVID-B Csõdme-

nedzser és Felszámoló Kft., 1051 Budapest, Nádor u. 26.,
1245 Bp. Pf. 974.

A Fõvárosi Bíróság
10.Fpk.01-07-002591/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 17. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Franko Mintanyomó és Autó-
javító Autóalkatrész-kereskedõ Közkereseti Társaság
(1182 Budapest, Üllõi út 773.; cégjegyzékszáma: 01 03
024588; adószáma: 28063027-2-43) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

Jogelõd(ök):
Franko Mintanyomó és Autójavító Autóalkatrész-ke-

reskedõ Gazdasági Munkaközösség
A bíróság által kijelölt felszámoló: BIS Csõdgondnok

és Tanácsadó zRt., 1123 Budapest, Ráth György u. 1/C.
Levelezési cím: 1276 Bp., Pf. 27.

A Fõvárosi Bíróság
4.Fpk.01-06-007126/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. július 5. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) moovision rich media Tömegkom-
munikációs Szolgáltató Közkereseti Társaság (1075
Budapest, Wesselényi u. 4. félem. 2.; cégjegyzékszáma:
01 03 025166; adószáma: 20997285-2-42) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: MININVEST
Vagyonhasznosító Zrt., 1137 Budapest, Radnóti M.
u. 40. 6/3.

A Fõvárosi Bíróság
4.Fpk.01-07-002827/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. július 4. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) „TÜKÖR” Kereskedelmi és Ven-
déglátó Betéti Társaság „v. a.” (1035 Budapest, Kerék
u. 34.; cégjegyzékszáma: 01 06 013283; adószáma:
28065153-1-41) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
„TÜKÖR” Kereskedelmi és Vendéglátó Betéti Tár-

saság
A bíróság által kijelölt felszámoló: KELET-HOLDING

Gazdasági Tanácsadó és Kereskedelmi ZRt., 1024 Buda-
pest, Retek u. 10. I. em. 3. Levelezési cím: 1539 Bp.
Pf. 692.

A Fõvárosi Bíróság
4.Fpk.01-07-002339/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. június 28. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Therese & Manfred Landl Nemzet-
közi Marketing Bt. „v. a.” (1118 Budapest, Gombócz
Zoltán u. 12. B.; cégjegyzékszáma: 01 06 018644; adó-
száma: 28152794-2-43) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Therese & Manfred Landl Nemzetközi Marketing Bt.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉG-CONTROLL

Felszámoló, Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Kereskedelmi
Kft., 1077 Budapest, Dohány u. 54.

A Fõvárosi Bíróság
14.Fpk.01-07-000593/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 6. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) TOPFORM Ipari, Kereske-
delmi és Szolgáltató Betéti Társaság (1118 Budapest,
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Frankhegy utca 2. 4. em. 23 ., rövidített elnevezése: TOP-
FORM Bt., korábbi telephelye: 1023 Bp., Ürömi u. 34.
fszt. 1.; cégjegyzékszáma: 01 06 115193; adószáma:
28236670-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelyei(i):
1022 Budapest, Tulipán u. 4/B
A bíróság által kijelölt felszámoló: CREDIT-AUDIT

Üzletviteli Szolgáltató Kft., 1137 Budapest, Radnóti Mik-
lós u. 2.

A Fõvárosi Bíróság
4.Fpk.01-07-000746/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. március 21. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) PÖTYI SERFÕZDE ÉS KERES-
KEDELMI BETÉTI TÁRSASÁG (1173 Budapest, Új-
lak u. 146. XVII. ker.; cégjegyzékszáma: 01 06 117371;
adószáma: 28257363-2-42) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
PÖTYI SERFÕZDE ÉS KERESKEDELMI BETÉTI

TÁRSASÁG
A bíróság által kijelölt felszámoló: KELET-HOLDING

Gazdasági Tanácsadó és Kereskedelmi ZRt., 1024 Buda-
pest, Retek u. 10. I. em. 3. Levelezési cím: 1539 Bp.
Pf. 692.

A Fõvárosi Bíróság
10.Fpk.01-07-002033/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 6. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) ZSOFA Kereskedelmi és Szolgál-
tató Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (1165 Buda-
pest, Andocs u. 25.; cégjegyzékszáma: 01 06 210987; adó-
száma: 28292773-2-42) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
ZSOFA Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCORDAT Fel-

számoló Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 10/A fszt. 1.

A Fõvárosi Bíróság
4.Fpk.01-06-006944/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. június 8. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) ELAZIA Kereskedelmi Betéti Tár-
saság (1134 Budapest, Szabolcs u. 3/B 1. em. 12.; cég-
jegyzékszáma: 01 06 318615; adószáma: 28517241-2-41)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
LIVE STUDIO Technikai Szolgáltató és Kereskedelmi

Szervezõ Betéti Társaság
Elõzõ székhelyei(i):
1016 Budapest, Számadó u. 5. II. em. 10.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és

Vagyonkezelõ Zrt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. em., levelezési cím: 1399 Bp. Pf. 701/313.

A Fõvárosi Bíróság
14.Fpk.01-07-002610/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. június 28. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) HUNG-DUBAI Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(1119 Budapest, Nándorfejérvári u. 14., rövidített elneve-
zése: HUNG-DUBAI Bt. „v. a. ”; cégjegyzékszáma: 01 06
416639; adószáma: 28609492-1-43) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
HUNG-DUBAI Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Tár-

saság, korábbi rövidített elnevezése: HUNG-DUBAI Bt.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ALEXANDER &

CO. Gazdasági Szaktanácsadó Kft., 1042 Budapest, Árpád
u. 57–59. I. em. 8.

A Fõvárosi Bíróság
4.Fpk.01-07-002568/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. július 4. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) BUFFO Zenei és Szolgáltató Betéti
Társaság „v. a.” (1055 Budapest, Falk Miksa u. 15.
II. 13.; cégjegyzékszáma: 01 06 515583; adószáma:
28665605-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
BUFFO Zenei és Szolgáltató Betéti Társaság
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A bíróság által kijelölt felszámoló: KELET-HOLDING
Gazdasági Tanácsadó és Kereskedelmi ZRt., 1024 Buda-
pest, Retek u. 10. I. em. 3. Levelezési cím: 1539 Bp.
Pf. 692.

A Fõvárosi Bíróság
3.Fpk.01-07-002216/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. július 13. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) „QUAD” KULTURÁLIS ÉS KE-
RESKEDELMI SZOLGÁLTATÓ BETÉTI TÁRSA-
SÁG (1161 Budapest, Marcell u. 18.; cégjegyzékszáma:
01 06 515810; adószáma: 28869665-2-42) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Szolgáltató Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I/4.

A Fõvárosi Bíróság
4.Fpk.01-06-006599/13. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. július 11. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) LOCHERER GÉZA Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (1193 Budapest, Csokonai
u. 20. XI/41.; cégjegyzékszáma: 01 06 518228; adószáma:
29077621-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CMB Holding Ta-
nácsadó Kft., 1164 Budapest, Jövendõ u. 3., 1631 Buda-
pest, Pf. 128.

A Fõvárosi Bíróság
4.Fpk.01-07-001921/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. július 5. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) NULLÁTOR Ügyviteli és Keres-
kedelmi Betéti Társaság (1097 Budapest, Gyáli út
15/28/4.; cégjegyzékszáma: 01 06 518686; adószáma:
29078660-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CCA Adó és Pénz-
ügyi Tanácsadó Menedzser Zrt., 1148 Budapest, Fogarasi
út 58.

A Fõvárosi Bíróság
10.Fpk.01-07-001066/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 3. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) ORION-ALFA Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(1143 Budapest, Gizella u. 42/44.; cégjegyzékszáma:
01 06 612725; adószáma: 24551359-2-42) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
ORION-ALFA Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Tár-

saság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
ORION-q Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelyei(i):
2225 Üllõ, Akácfa u. 28.
Nem bejegyzett székhelyei(i):
1118 Budapest, Oltvány u. 3.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONSULTATIO

Gazdasági és Adóügyi Tanácsadó Kft., 1121 Budapest,
Zugligeti út 6.

A Fõvárosi Bíróság
10.Fpk.01-07-002777/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 13. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) JAV-FOR Ipari és Szol-
gáltató Betéti Társaság (1211 Budapest, Szabadkikötõ
út 14.; cégjegyzékszáma: 01 06 615477; adószáma:
29100910-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CCA Adó és Pénz-
ügyi Tanácsadó Menedzser Zrt., 1148 Budapest, Fogarasi
út 58.

A Fõvárosi Bíróság
14.Fpk.01-06-006539/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. június 27. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) D.R. BAG Kereskedelmi és Szolgál-
tató Betéti Társaság (1104 Budapest, Lavotta u. 27., rövi-
dített elnevezése: D. R. BAG Bt.; cégjegyzékszáma: 01 06
618632; adószáma: 28922645-1-42) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.
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Elõzõ elnevezése(i):
DELI-SZTÁR Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Tár-

saság, korábbi rövidített elnevezése: DELI-SZTÁR Bt.
Nem bejegyzett elnevezése(i):
DELI Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: PK-ECONO Pénz-

ügyi Gazdasági Tanácsadó Kft., 1134 Budapest, Klapka
u. 6 ., 1461 Budapest, Pf. 295.

A Fõvárosi Bíróság
4.Fpk.01-06-006499/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. június 21. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) ULLMANN & TÁRSA Vagyonvé-
delmi Betéti Társaság (1201 Budapest, Vörösmarty u. 7.
fszt. 3.; cégjegyzékszáma: 01 06 714628; adószáma:
29119949-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelyei(i):
1201 Budapest, Attila u. 26. fszt. 1
A bíróság által kijelölt felszámoló: Contact Nord Fel-

számoló Vagyonkezelõ Kft., 1071 Budapest, István u. 47.
II/14. levelezési cím: 1241 Bp. Pf. 97.

A Fõvárosi Bíróság
10.Fpk.01-07-002342/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 29. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) ANTONINO Kereskedelmi
Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (1076 Budapest,
Rákóczi út 36.; cégjegyzékszáma: 01 06 719513; adószá-
ma: 20210847-2-42) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
ANTONINO Kereskedelmi Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: TÍZEK Felszámoló

Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., 1211 Budapest, Gyep-
sor u. 1 ., levelezési cím: 1751 Bp. Pf. 49.

A Fõvárosi Bíróság
10.Fpk.01-07-001560/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. július 19. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Vagyon 2000. Vagyonvédelmi
Betéti Társaság (1193 Budapest, Táncsics M. u. 4.
10. em. 37.; cégjegyzékszáma: 01 06 726781; adószáma:
20396361-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CCA Adó és Pénz-
ügyi Tanácsadó Menedzser Zrt., 1148 Budapest, Fogarasi
út 58.

A Fõvárosi Bíróság
23.Fpk.01-07-002565/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. július 21. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) IntroLux Idegenforgalmi és Keres-
kedelmi Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (1084
Budapest, Német u. 2.; cégjegyzék-száma: 01 06 730661;
adószáma: 20625117-2-42) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
IntroLux Idegenforgalmi és Kereskedelmi Betéti Tár-

saság
Elõzõ székhelyei(i):
1151 Budapest, Kálmán u. 77.
1151 Budapest, Harsányi Kálmán u. 77.
1077 Budapest, Jósika u. 12.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KVANTÁL Gazda-

sági Tanácsadó és Szolgáltató Kft., 1089 Budapest, Bláthy
Ottó u. 6–8.

A Fõvárosi Bíróság
9.Fpk.01-07-002313/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 15. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) J+ZS KORREKT Kereske-
delmi és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás
alatt”, rövidített elnevezése: J+ZS KORREKT Bt.
„v. a.” (1144 Budapest, Tihany u. 42–44. 9. em. 215 ., te-
lephelye: 1144 Budapest, Tihany u. 42–44.; cégjegyzék-
száma: 01 06 734791; adószáma: 20735979-1-42) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
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Elõzõ elnevezése(i):
J+ZS KORREKT Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti

Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállal-

kozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52 ., postacíme: 1399 Bp. Pf. 701/65.

A Fõvárosi Bíróság
20.Fpk.01-07-000357/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. július 13. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) É & G Könyvelési és Számviteli
Szolgáltató Betéti Társaság (1147 Budapest, Balázs ut-
ca 63. fszt. 2.; cégjegyzékszáma: 01 06 735620; adószáma:
20758468-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelyei(i):
1173 Budapest, Újlak u. 60. f. 1.
1188 Budapest, Ady Endre u. 206.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉL Gazdasági Kft.,

1097 Budapest IX ., Soroksári út 138.

A Fõvárosi Bíróság
4.Fpk.01-06-006510/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. június 22. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) KRI-SZER 2000 Szolgáltató Betéti
Társaság (1112 Budapest, Kõérberki út 37. 4/B ép.
3. em. 2.; cégjegyzékszáma: 01 06 738223; adószáma:
20913117-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: SERATUS Vagyon-
értékelõ Zrt., 1091 Budapest, Üllõi út 51.

A Fõvárosi Bíróság
4.Fpk.01-07-001057/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. július 4. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) „ BERZE-BUB ” Vendéglátó, Ke-

reskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (1165 Buda-
pest, Csömöri út 227.; cégjegyzékszáma: 01 06 739057;
adószáma: 20936369-2-42) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: SERATUS Vagyon-
értékelõ Zrt., 1091 Budapest, Üllõi út 51.

A Fõvárosi Bíróság
4.Fpk.01-06-005442/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. június 6. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) PRÉS Tanácsadó és Szolgáltató
Betéti Társaság „v. a.” (1021 Budapest, Zuhatag
sor 17.; cégjegyzékszáma: 01 06 739755; adószáma:
20955373-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
PERINOLA-CONSULTING Szolgáltató Betéti Tár-

saság
PRÉS Tanácsadó és Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉG-CONTROLL

Felszámoló, Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Kereskedelmi
Kft., 1077 Budapest, Dohány u. 54.

A Fõvárosi Bíróság
2.Fpk.01-07-002050/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. július 19. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) „TERRABON” Építõipari Kivitele-
zõ és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(1108 Budapest, Lenfonó u. 6.; cégjegyzékszáma: 01 06
741428; adószáma: 20999627 2 42) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„TERRABON” Építõipari Kivitelezõ és Szolgáltató

Betéti Társaság
Elõzõ székhelyei(i):
1139 Budapest, Petneházy u. 44.
A bíróság által kijelölt felszámoló: A CONT ( O)-ROLL

Kft., 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 40–41.
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A Fõvárosi Bíróság
10.Fpk.01-07-002970/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. július 6. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) HORVÁTH-KÕ Építési Szolgáltató
és Kereskedelmi Betéti Társaság (1221 Budapest,
Leányka u. 22. 5. em. 24.; cégjegyzékszáma: 01 06
750752; adószáma: 21397169-2-43) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCUR Befekte-
tési Kft., 1066 Budapest, Teréz krt. 6.

A Fõvárosi Bíróság
14.Fpk.01-06-006959/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. július 13. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) SZOCSO Építõipari és Szolgáltató
Betéti Társaság (1222 Budapest, Gyár u. 4/B, rövidített
elnevezése: SZOCSO Bt.; cégjegyzékszáma: 01 06
751711; adószáma: 21423138-2-43) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Zrt., 1061 Budapest, Paulay
Ede u. 45.

A Fõvárosi Bíróság
10.Fpk.01-07-002797/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. július 18. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Sárek Építõipari, Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (1173 Budapest, 540.
u. 8.; cégjegyzékszáma: 01 06 752847; adószáma:
21456372-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelyei(i):
1173 Budapest, 540. u 7.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Keszau-Solder

Serec-L Könyvszakértõi, Auditálási Könyvelési és Adó-
szaktanácsadó Kft., 1125 Budapest, Istenhegyi út 58/B, le-
velezési cím: 1537 Budapest, 114. Pf. 453/449.

A Fõvárosi Bíróság
22.Fpk.01-04-003841/23. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. július 21. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) ZÖLD HARGITA Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (1078 Budapest, Hernád
u. 4., elõzõ székhelye: 1026 Budapest, Hargita u. 6.; cég-
jegyzékszáma: 01 06 759093; adószáma: 25256954-2-42)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: TAX-AUDIT Vál-
lalkozási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 1141 Buda-
pest, Jeszenák János u. 59.

A Fõvárosi Bíróság
10.Fpk.01-07-002736/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 13. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) BAU-FITT HUNGARY Épí-
tõipari Betéti Társaság (1142 Budapest, Erzsébet király-
né útja 112.; cégjegyzékszáma: 01 06 766421; adószáma:
21996919-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Nem bejegyzett elnevezése(i):
BAU-FITT Építõipari Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: CCA Adó és Pénz-

ügyi Tanácsadó Menedzser Zrt., 1148 Budapest, Fogarasi
út 58.

A Fõvárosi Bíróság
15.Fpk.01-06-004797/15. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 21. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) BenErTi Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (1095 Budapest, Tagló
u. 11–13.; cégjegyzékszáma: 01 06 769466; adószáma:
20147387-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelyei(i):
7632 Pécs, Enyezd utca 19.
1095 Budapest, Soroksári út 132.
A bíróság által kijelölt felszámoló: BIS Csõdgondnok

és Tanácsadó zRt., 1123 Budapest, Ráth György u. 1/C.
Levelezési cím: 1276 Bp., Pf. 27.
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A Fõvárosi Bíróság
23.Fpk.01-06-003155/19. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 8. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) NEW KRISZ Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (1212 Budapest, Kikötõ
út 35.; cégjegyzékszáma: 01 06 770363; adószáma:
21928626-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelyei(i):
8800 Nagykanizsa, Magyar u. 160. B. ép. A. lház. 2.
8800 Nagykanizsa, Zemplén Gyõzõ út 4. 4. em. 14.
A bíróság által kijelölt felszámoló: A CONT ( O)-ROLL

Kft., 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 40–41.

A Fõvárosi Bíróság
10.Fpk.01-07-002250/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 2. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) JÓZSA Kereskedelmi és Szolgál-
tató Betéti Társaság (1064 Budapest, Vörösmarty út 57.
4. em. 36.; cégjegyzékszáma: 01 06 773715; adószáma:
21110582-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelyei(i):
5420 Túrkeve, Kálvin u. 7.

A Fõvárosi Bíróság
14.Fpk.01-06-006795/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. július 23. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Regatta Media Kommunikációs
Ügynökség Betéti Társaság (1092 Budapest, Ráday ut-
ca 56., rövidített elnevezése: Regatta Media Bt., telephe-
lye: 1024 Bp., Rómer F. u. 28., fióktelepe: 3770 Sajószent-
péter, Margit kapu 4.; cégjegyzékszáma: 01 06 774021;
adószáma: 22289072-2-43) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CREDIT-AUDIT
Üzletviteli Szolgáltató Kft., 1137 Budapest, Radnóti Mik-
lós u. 2.

A Fõvárosi Bíróság
23.Fpk.01-07-004778/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 11. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) STÁVI Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (1145 Budapest, Gyarmat
utca 47/A 1. lház. 2. em. 9.; cégjegyzékszáma: 01 06
776817; adószáma: 21800489-2-42) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelyei(i):
2030 Érd, Balatoni út 37.
2040 Budaörs, Károly király út 72.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszá-

moló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40. II. em. 16. Levelezési cím: 1450 Bp. Pf. 136.

A Fõvárosi Bíróság
15.Fpk.01-07-003263/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 21. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) BARRISOL Ipari, Szolgálta-
tó és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság „végelszámolás alatt” (1162 Budapest, Cibakháza
u. 37.; cégjegyzékszáma: 01 09 071315; adószáma:
10438176-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
BARRISOL Ipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlá-

tolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: ALLEGO Vagyon-

kezelõ és Pénzügyi Tanácsadó Kft., 1054 Budapest, Hold
u. 21. II/4.

A Fõvárosi Bíróság
4.Fpk.01-06-007007/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. július 4. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) PROGRESS 89 Kereskedelmi Kor-
látolt Felelõsségû Társaság (1146 Budapest, Thököly
út 105. 3. em. 314.; cégjegyzékszáma: 01 09 071697; adó-
száma: 10322693-2-42) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ székhelyei(i):
2890 Tata, Kazincbarcikai u. 9.
1035 Budapest, Búvár u. 1. VI. 32.
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1106 Budapest, Rézvirág u. 5/B
1106 Budapest, Rézvirág u. 30.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EC-CONT Gazda-

ság-ellenõrzõ és Vagyonértékelõ Kft., 1064 Budapest,
Rózsa u. 71. cégjegyzékszáma: 01 09 712191.

A Fõvárosi Bíróság
27.Fpk.01-07-000688/12. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. július 17. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) „DUNAPRINT” Budapest Kiadói
és Nyomdaipari Korlátolt Felelõsségû Társaság (1117
Budapest, Prielle Kornélia u. 18–34. Telephelye: 1044 Bu-
dapest, Ipari Park u. 9.; cégjegyzékszáma: 01 09 160199;
adószáma: 10624902-2-43) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„DUNAPRINT” Kiadói és Nyomdaipari Korlátolt Fele-

lõsségû Társaság
Elõzõ székhelyei(i):
1117 Budapest, XI. ker. Schönherz Z. u. 16.
1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 16.
1135 Budapest, Jász u. 33–35.
A bíróság által kijelölt felszámoló: DECIMA Felszá-

moló Kft., 1143 Budapest, Hungária krt. 80/A I. em. 3.
Levélcím: 3501 Miskolc, Pf. 540.

A Fõvárosi Bíróság
4.Fpk.01-06-002536/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. július 4. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) CHARME Építõipari Kereskedel-
mi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1116
Budapest, Szerelmey u. 57.; cégjegyzékszáma: 01 09
261772; adószáma: 11260253-2-43) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
CHARME Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fele-

lõsségû Társaság
Elõzõ székhelyei(i):
5100 Jászberény, Zirzen J. u. 3.
1155 Budapest, Vág u. 26.
1095 Budapest, Haller u. 52.
1155 Budapest, Körvasútsor 11.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Válságmenedzser
Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft., 1039 Budapest, Petõfi
Sándor u. 3.

A Fõvárosi Bíróság
9.Fpk.01-07-002473/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. július 17. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) JÓKORA Építõipari és Kereskedel-
mi Korlátolt Felelõsségû Társaság, rövidített elneve-
zése: JÓKORA Kft. (1139 Budapest, Üteg u. 31., fiókte-
lepe: 2000 Szentendre, Római-Várkert 3.; cégjegyzékszá-
ma: 01 09 362169; adószáma: 10943261-2-41) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszá-
moló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40. II. em. 16. Levelezési cím: 1450 Bp. Pf. 136

A Fõvárosi Bíróság
14.Fpk.01-07-002418/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 6. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) NOTAX-AUDIT Számviteli Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság (1074 Budapest, Alsóerdõsor u. 8., rövidített elneve-
zése: NOTAX-AUDIT Kft., korábbi telephelye: 1066 Bp.,
Jókai u. 12.; cégjegyzékszáma: 01 09 362180; adószáma:
10944781-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelyei(i):
1067 Budapest, Hunyadi tér 8.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TAX-AUDIT Vál-

lalkozási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 1141 Buda-
pest, Jeszenák János u. 59.

A Fõvárosi Bíróság
4.Fpk.01-07-000446/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. május 25. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) PARA-GOLD Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1044 Buda-
pest, Hortenzia utca 10.; cégjegyzékszáma: 01 09 469865;
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adószáma: 12153909-2-41) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ székhelyei(i):
1047 Budapest, Baross u. 75–77.
A bíróság által kijelölt felszámoló: SONTEN Pénzügyi

Tanácsadó Kft., 1067 Budapest, Csengery u. 53., levele-
zési címe: 1393 Budapest, Pf. 349.

A Fõvárosi Bíróság
4.Fpk.01-07-002028/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. május 23. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) SOLVADDIT 98’ Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1211 Buda-
pest, Koltói Anna u. 8.; cégjegyzékszáma: 01 09 664973;
adószáma: 12320336-2-43) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
SOLVADDIT 98’ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlá-

tolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelyei(i):
1036 Budapest, Lajos u. 113.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ALEXANDER &

CO. Gazdasági Szaktanácsadó Kft., 1042 Budapest, Árpád
u. 57–59. I. em. 8.

A Fõvárosi Bíróság
10.Fpk.01-07-002674/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. július 16. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) EURO-EXPO 2000 Termékbemu-
tató, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság (1107 Budapest, Ceglédi út 30.; cégjegyzékszá-
ma: 01 09 669704; adószáma: 12334573-2-42) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
GEO-VILLA NEGRA INGATLAN IRODA Szolgálta-

tó Korlátolt Felelõsségû Társaság
GEO-VILLA NEGRA FAKITERMELÕ ÉS FAFEL-

DOLGOZÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fele-
lõsségû Társaság

EUROPAPER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság

Elõzõ székhelyei(i):
1134 Budapest, Dévai u. 22–24.
1211 Budapest, Gyepsor u. 1.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Keszau-Solder
Serec-L Könyvszakértõi, Auditálási Könyvelési és Adó-
szaktanácsadó Kft., 1125 Budapest, Istenhegyi út 58/B; le-
velezési cím: 1537 Budapest, 114. Pf. 453/449.

A Fõvárosi Bíróság
4.Fpk.01-07-002906/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. július 3. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) „MARISZEL” Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „v. a.”
(1163 Budapest, Üzbég u. 42.; cégjegyzékszáma: 01 09
676465; adószáma: 11781817-2-42) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„MARISZEL” Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelyei(i):
1185 Budapest, Tüzér utca 4.
1061 Budapest, Vasvári Pál u. 7. 2. em. 24.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCUR Befekte-

tési Kft., 1066 Budapest, Teréz krt. 6.

A Fõvárosi Bíróság
4.Fpk.01-06-004977/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. május 29. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) V.I.V. A .-TELECOM Telekommu-
nikációs Korlátolt Felelõsségû Társaság „v. a.” (1147
Budapest, Telepes utca 2.; cégjegyzékszáma: 01 09
676663; adószáma: 11785684-2-42) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
V. I. V. A .-TELECOM Telekommunikációs Korlátolt

Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelyei(i):
1115 Budapest, Bartó Béla u. 152/C.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és

Vagyonkezelõ Zrt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. em., levelezési cím: 1399 Bp. Pf. 701/313.
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A Fõvárosi Bíróság
15.Fpk.01-06-006965/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 18. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) MINÕSÉG HUNGÁRIA
Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fele-
lõsségû Társaság (1182 Budapest, Halomi út 59/B
1. em. 18.; cégjegyzékszáma: 01 09 678817; adószáma:
11830227-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelyei(i):
1195 Budapest, József Attila u. 106.
1105 Budapest, Román u. 6.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TAX-AUDIT Vál-

lalkozási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 1141 Buda-
pest, Jeszenák János u. 59.

A Fõvárosi Bíróság
10.Fpk.01-07-000701/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 6. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) „TUSNÁDI XXI.” Ingatlanfor-
galmazó és Építõipari Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1014 Budapest, Szentháromság tér 7–8.; cégjegyzékszá-
ma: 01 09 686072; adószáma: 11975146-2-41) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelyei(i):
1126 Budapest, Istenhegyi út 4/D
A bíróság által kijelölt felszámoló: Keszau-Solder

Serec-L Könyvszakértõi, Auditálási Könyvelési és Adó-
szaktanácsadó Kft., 1125 Budapest, Istenhegyi út 58/B; le-
velezési cím: 1537 Budapest, 114. Pf. 453/449.

A Fõvárosi Bíróság
4.Fpk.01-07-002358/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. június 19. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) GREEN TEX Kereskedelmi Korlá-
tolt Felelõsségû Társaság (1082 Budapest, Diószeghy
u. 18. f. 2.; cégjegyzékszáma: 01 09 686519; adószáma:
11984216-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
PORTABLE IDEAS Kereskedelmi Korlátolt Felelõs-

ségû Társaság

Elõzõ székhelyei(i):
1016 Budapest, Fém u. 6. 2. em. 6.
1194 Budapest, Nádasdy u. 140.
A bíróság által kijelölt felszámoló: VIENNA CON-

SULT Gazdasági és Adótanácsadó Kft., 1119 Budapest,
Petzvál József u. 56. fszt. 4–5.

A Fõvárosi Bíróság
4.Fpk.01-07-001622/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. július 4. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Gold-Sun Építõipari Korlátolt
Felelõsségû Társaság (1097 Budapest, Illatos út 5/B
fszt. 14.; cégjegyzékszáma: 01 09 687432; adószáma:
12462609-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
UNIÓS ESÉLY Pénzügyi és Gazdasági Tanácsadó

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelyei(i):
1074 Budapest, Dohány u. 77.
1076 Budapest, Garay tér 2. 1. em. 5.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉL Gazdasági Kft.,

1097 Budapest IX., Soroksári út 138.

A Fõvárosi Bíróság
9.Fpk.01-07-001585/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. június 21. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Jia Xing Nemzetközi Kereskedelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság, rövidített elnevezése:
Jia Xing Kft. (1130 Budapest, Faludi u. 4. B lház.
9. em. 27., korábbi telephelye: 1085 Budapest, Kõbányai
út 21–23.; cégjegyzékszáma: 01 09 688585; adószáma:
12485026-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelyei(i):
1149 Budapest, Egressy út 23–25.
A bíróság által kijelölt felszámoló: VIENNA CON-

SULT Gazdasági és Adótanácsadó Kft., 1119 Budapest,
Petzvál József u. 56. fszt. 4–5.
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A Fõvárosi Bíróság
10.Fpk.01-07-002314/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 15. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) FULL PETROL Kereskedel-
mi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1106
Budapest, Nemes u. 31.; cégjegyzékszáma: 01 09 697079;
adószáma: 12658002-2-42) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ székhelyei(i):
1147 Budapest, Fûrész u. 77.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TÍZEK Felszámoló

Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., 1211 Budapest, Gyep-
sor u. 1., levelezési cím: 1751 Bp. Pf. 49.

A Fõvárosi Bíróság
14.Fpk.01-07-000486/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. július 13. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) K.O. 2001 Gépjármû Kereskedelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság (1039 Budapest,
Madzsar J. u. 5. 13. em. 134., rövidített elnevezése:
K. O. 2001 Kft ., telephelye: 1041 Bp., Külsõ Váci
út 102–104.; cégjegyzékszáma: 01 09 697879; adószáma:
12673366-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelyei(i):
1041 Budapest, Deák Ferenc u. 87. 7. em. 22.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CREDIT-AUDIT

Üzletviteli Szolgáltató Kft., 1137 Budapest, Radnóti Mik-
lós u. 2.

A Fõvárosi Bíróság
20.Fpk.01-07-000025/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. július 20. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) „CSINCSI 2001” Számítástechni-
kai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság (1053 Budapest, Egyetem tér 5. 4. em. 16.; cég-
jegyzékszáma: 01 09 699596; adószáma: 12709184-2-41)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: PARA Gazdasági
Tanácsadó Kft., 1138 Budapest, Népfürdõ u. 7.

A Fõvárosi Bíróság
14.Fpk.01-07-003400/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. július 27. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) KONTRA-LABOR Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1085
Budapest, Gyulai Pál u. 12., rövidített elnevezése: KONT-
RA-LABOR Kft.; cégjegyzékszáma: 01 09 701255; adó-
száma: 12742578-2-42) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállal-
kozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52 ., postacíme: 1399 Bp. Pf. 701/65.

A Fõvárosi Bíróság
4.Fpk.01-06-006024/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. május 14. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Centrál-60 Épületgépészeti, Építõ-
ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1047 Budapest, Báthori u. 10. fszt. 1.; cégjegyzékszáma:
01 09 708693; adószáma: 12894338-2-41) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Válságmenedzser
Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft., 1039 Budapest, Petõfi
Sándor u. 3.

A Fõvárosi Bíróság
2.Fpk.01-06-006440/17. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. július 7. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) NAGASZAT Kereskedelmi és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1118 Budapest,
Csiki hegyek utca 4.; cégjegyzékszáma: 01 09 709882;
adószáma: 12916799-2-43) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Nem bejegyzett elnevezése(i):
NAGA Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõs-

ségû Társaság
Elõzõ székhelyei(i):
1116 Budapest, Verbéna u. 15.
A bíróság által kijelölt felszámoló: „HUNYADI” Vál-

ságmenedzser és Felszámoló Zrt., 1145 Budapest, Uzsoki
u. 48. I/4.
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A Fõvárosi Bíróság
14.Fpk.01-06-001967/16. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 16. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) FOND Építõipari Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1067 Budapest, Eötvös utca 31., rövidített elnevezése:
FOND Kft.; cégjegyzékszáma: 01 09 710543; adószáma:
12564440-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelyei(i):
2030 Érd, Kossuth L. u. 141.
9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij utca 27. B. ép. 12.
Nem bejegyzett székhelyei(i):
9023 Gyõr, Szigethy A. utca 100. fszt. 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCUR Befekte-

tési Kft., 1066 Budapest, Teréz krt. 6.

A Fõvárosi Bíróság
14.Fpk.01-06-006293/14. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 8. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Ho-Jo-Bau Közmû- és Mélyépítõ
Korlátolt Felelõsségû Társaság (1201 Budapest, Hel-
sinki út 81., rövidített elnevezése: Ho-Jo-Bau Kft.; cég-
jegyzékszáma: 01 09 713123; adószáma: 12981838-2-43)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCUR Befekte-
tési Kft., 1066 Budapest, Teréz krt. 6.

A Fõvárosi Bíróság
10.Fpk.01-07-002608/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 10. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) DÍSZKÕ 2004 Gyártó és Ke-
reskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (1117 Buda-
pest, Budafoki út 209/B.; cégjegyzékszáma: 01 09
713303; adószáma: 12852756-2-43) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
MÁRMOR Gyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelõs-

ségû Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
DÍSZKÕ 2004 Gyártó és Kereskedelmi Korlátolt Fele-

lõsségû Társaság

Elõzõ székhelyei(i):
2030 Érd, Alsó erdõsor u. 29.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCORDAT Fel-

számoló Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 10/ A fszt. 1.

A Fõvárosi Bíróság
4.Fpk.01-07-000056/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. július 12. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) DETRONIK-PRESSZ Kereskedel-
mi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1195
Budapest, Ady E. u. 138.; cégjegyzékszáma: 01 09
713751; adószáma: 12994847-2-43) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: TÍZEK Felszámoló
Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., 1211 Budapest, Gyep-
sor u. 1., levelezési cím: 1751 Bp. Pf. 49.

A Fõvárosi Bíróság
1.Fpk.01-07-003192/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. július 11. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) „AL-CROM” Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszá-
molás alatt” (1157 Budapest, Nyírpalota út 5.; cégjegy-
zékszáma: 01 09 714349; adószáma: 12688638-2-42) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„AL-CROM” Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelyei(i):
6070 Izsák, Kodály Zoltán utca 23/A
2112 Veresegyház, Csokonai u. 48.
A bíróság által kijelölt felszámoló: NOVUM Pénzügyi,

Gazdasági Tanácsadó és Mûszaki Szolgáltató Kft., 1068
Budapest, Benczúr u. 8. I. em. 5.

A Fõvárosi Bíróság
24.Fpk.01-07-001037/13. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. július 10. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) DAK-TRADE 2003 Bútor- és Aszta-
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losipari Termelõ és Forgalmazó Korlátolt Felelõsségû
Társaság (rövidített elnevezése: DAK TRADE 2003 Kft.)
(1157 Budapest, Zsókavár u. 28. 6. em. 19.; cégjegyzék-
száma: 01 09 714810; adószáma: 13017329 2 42) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállal-
kozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52., postacíme: 1399 Bp. Pf. 701/65.

A Fõvárosi Bíróság
2.Fpk.01-07-002468/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 3. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) „TKS” Telekommunikációs
Rendszerek Tanácsadó, Szolgáltató és Kereskedelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt”
(1039 Budapest, Igló u. 1/A; cégjegyzékszáma: 01 09
715164; adószáma: 12713802-2-41) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„TKS” Telekommunikációs Rendszerek Tanácsadó,

Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság

Elõzõ székhelyei(i):
2360 Gyál, Bacsó Béla utca 43.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TAX-AUDIT Vál-

lalkozási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 1141 Buda-
pest, Jeszenák János u. 59.

A Fõvárosi Bíróság
19.Fpk.01-07-002421/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 9. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) TAXOFFICE-IS Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1074
Budapest, Dohány u. 82.; cégjegyzékszáma: 01 09
716316; adószáma: 13050696-2-42) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelyei(i):
1074 Budapest, Csengery u. 11.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉL Gazdasági Kft.,

1097 Budapest IX., Soroksári út 138.

A Fõvárosi Bíróság
15.Fpk.01-06-005137/15. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 13. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) K-CONTI Nemzetközi Ke-
reskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (1149 Buda-
pest, Egressy út 23.; cégjegyzékszáma: 01 09 717694; adó-
száma: 13079837-2-42) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. Hetényi Géza és
Tsa Felszámoló Kft., 1387 Pf. 46., 1137 Budapest, Szent
István krt. 4.

A Fõvárosi Bíróság
4.Fpk.01-07-000543/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. június 6. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) ALFA-SOR Kereskedelmi és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1095 Budapest,
Soroksári út 48.; cégjegyzékszáma: 01 09 718152; adószá-
ma: 12628964-2-43) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
WORLDOME Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelyei(i):
2013 Pomáz, Mikszáth Kálmán u. 40.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PARA Gazdasági

Tanácsadó Kft., 1138 Budapest, Népfürdõ u. 7.

A Fõvárosi Bíróság
9.Fpk.01-07-001444/12. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. július 27. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) TISZA SOFT Termelõ és Kereske-
delmi Korlátolt Felelõsségû Társaság, rövidített elne-
vezése:TISZA SOFT Kft. (1022 Budapest, Alvinci út 37.
3. em. 11 ., nem bejegyzett székhelye: 1032 Budapest, La-
jos út 55.; cégjegyzékszáma: 01 09 727853; adószáma:
13110738-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Jogelõd(ök):
TISZA SOFT Termelõ és Kereskedelmi Betéti Társaság
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A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereske-
delmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1135 Buda-
pest, Csata u. 11 .; levelezési cím: 1581 Bp. Pf. 108.

A Fõvárosi Bíróság
13.Fpk.01-07-001844/20. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. július 31. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) S.G. International Ingatlanforgal-
mazó Korlátolt Felelõsségû Társaság (1075 Budapest,
Károly krt. 11. 5. em.; cégjegyzékszáma: 01 09 728306;
adószáma: 13302096-2-42) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ székhelyei(i):
1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 5. félem. 3–4.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING

Szolgáltató Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I/4.

A Fõvárosi Bíróság
4.Fpk.01-06-005196/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. április 3. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) FUNGROUP Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1181 Buda-
pest, Havanna u. 61. 9. em. 34.; cégjegyzékszáma: 01 09
729705; adószáma: 13329053-2-43) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: INSOLVENT Pénz-
ügyi Tanácsadó Kft., 1115 Budapest, Ildikó u. 21., posta-
címe: 1519 Bp. Pf. 353. cégjegyzékszáma: 01 09 163235.

A Fõvárosi Bíróság
4.Fpk.01-06-005514/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. július 30. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) VAL-VÉD Személyi és Vagyonvé-
delmi Kft. (1041 Budapest, István út 3. fszt. 1.; cégjegy-
zékszáma: 01 09 730394; adószáma: 13343213-2-41) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CMB Holding Ta-
nácsadó Kft., 1164 Budapest, Jövendõ u. 3., 1631 Buda-
pest, Pf. 128.

A Fõvárosi Bíróság
14.Fpk.01-07-000185/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. július 13. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) VLD Hungary Mérnöki Szolgáltató
és Építõipari Korlátolt Felelõsségû Társaság (1148 Bu-
dapest, Kerepesi út 38. 1. em. 16., rövidített elnevezése:
VLD Hungary Kft.; cégjegyzékszáma: 01 09 731998; adó-
száma: 13374668-2-42) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállal-
kozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52., postacíme: 1399 Bp. Pf. 701/65.

A Fõvárosi Bíróság
14.Fpk.01-07-001202/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. július 5. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) CABINET STORE Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1066
Budapest, Teréz krt. 36., rövidített elnevezése: CABINET
STORE Kft., korábbi fióktelepe: 2030 Érd, Diósdi
út 54–56.; cégjegyzékszáma: 01 09 735463; adószáma:
12530164-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelyei(i):
1146 Budapest, Dózsa György út 19.
1066 Budapest, Teréz krt. 36.
4127 Nagykereki, Széchenyi utca 17. A ép.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállal-

kozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52., postacíme: 1399 Bp. Pf. 701/65.

A Fõvárosi Bíróság
14.Fpk.01-06-003930/16. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. február 14. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) CRELIM Kereskedelmi és Szol-
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gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1039 Budapest,
Bálint György utca 17. 5. em. 16., rövidített elnevezése:
CRELIM Kft.; cégjegyzékszáma: 01 09 737211; ad-
ószáma: 13476681-2-41) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCUR Befekte-
tési Kft., 1066 Budapest, Teréz krt. 6.

A Fõvárosi Bíróság
9.Fpk.01-07-001084/15. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 7. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) BENITEL Szolgáltató és Keres-
kedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság, rövidített el-
nevezése: BENITEL Kft. (1131 Budapest, Béke utca
137., telephelyei: 6728 Szeged, Dorozsmai u. 17–19.,
6725 Szeged, Zászló u. 2/A; cégjegyzékszáma: 01 09
862155; adószáma: 12004300-2-41) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Vadász & Partners
Felszámoló, Vagyonfelügyelõ és Tanácsadó Kft., 1112
Budapest, Neszmélyi u. 44.

A Fõvárosi Bíróság
14.Fpk.01-06-007101/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 15. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) MINÕSÉG KÖZPONT MI-
NÕSÉGFEJLESZTÉSI, GAZDASÁGI ÉS MÛSZAKI
TANÁCSADÓ KORLÁTOLT FELELÕSSÉGÛ
TÁRSASÁG (1032 Budapest, Bécsi út 120., rövidített
elnevezése: MINÕSÉG KÖZPONT Kft., korábbi rövidí-
tett elnevezése: P-GROUP QUALITY and CONSUL-
TING Kft.; cégjegyzékszáma: 01 09 862343; adószáma:
12954511-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):

P-GROUP QUALITY & CONSULTING MINÕSÉG-
FEJLESZTÉSI, GAZDASÁGI ÉS MÛSZAKI TANÁCS-
ADÓ KORLÁTOLT FELELÕSSÉGÛ TÁRSASÁG

Elõzõ székhelyei(i):

6722 Szeged, Attila u. 11. fszt. 2.

1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc u. 185.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CREDIT-AUDIT
Üzletviteli Szolgáltató Kft., 1137 Budapest, Radnóti
Miklós u. 2.

A Fõvárosi Bíróság
16.Fpk.01-07-001568/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 22. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) MIKLÓSI-HÚS Élelmiszer-
ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõssé-
gû Társaság (1213 Budapest, Szent István u. 185.; cég-
jegyzékszáma: 01 09 871913; adószáma: 12212734-2-43)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Szolgáltató Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I/4.

A Fõvárosi Bíróság
4.Fpk.01-06-007089/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. július 4. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) OrNa Szolgáltató és Kereskedelmi
Részvénytársaság (1239 Budapest, Csendes u. 107.; cég-
jegyzékszáma: 01 10 045061; adószáma: 11427674-2-43)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
ÉLELMISZER-INVESZT Baromfifeldolgozó, Élelmi-

szeripari és Kereskedelmi Részvénytársaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
ÉL-INVESZT Szolgáltató és Kereskedelmi Részvény-

társaság
Elõzõ székhelyei(i):
6327 Kecel, Csillag u. 2.
6400 Kiskunhalas, Kötönyi utca 22.
7833 Szilvás, Attila u. 27.
Nem bejegyzett székhelyei(i):
7673 Kõvágószõlõs, 0165/8. 20. ép. 14.
Jogelõd(ök):
ÉLELMISZER-INVEST Élelmiszeripari, Befektetési

és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: SONTEN Pénzügyi

Tanácsadó Kft., 1067 Budapest, Csengery u. 53., levele-
zési címe: 1393 Budapest, Pf. 349.
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A Baranya Megyei Bíróság
7.Fpk.02-07-000415/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 16. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Bajrami Kereskedelmi és Szol-
gáltató Betéti Társaság (cégjegyzékszáma: 02 06 067764)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereske-
delmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1135 Buda-
pest, Csata u. 11. cégjegyzékszáma: 01 10 041640.

A Baranya Megyei Bíróság
7.Fpk.02-07-000171/19. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. július 28. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Müller és Társa Épületgépészeti
Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (7632
Pécs, Csontváry utca 10.; cégjegyzékszáma: 02 06
069736; adószáma: 20943255-2-02) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Müller és Társa Biztosításszervezõ és Szolgáltató Betéti

Társaság
Elõzõ székhelyei(i):
7632 Pécs, Nagy I. út 63.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING

Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9. cégjegyzékszáma: 01 10 043926. (A helyi kirendelt-
ség címe: 7624 Pécs, Budai Nagy Antal utca 1.)

A Baranya Megyei Bíróság
7.Fpk.02-07-000274/12. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. július 31. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) SzeKi Bau Építõipari és Keres-
kedelmi Betéti Társaság (7300 Komló, Vörösmarty
u. 4.; cégjegyzékszáma: 02 06 070228; adószáma:
21093827-2-02) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válságke-
zelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1. cégjegyzékszáma: 01 09 079347.

A Baranya Megyei Bíróság
7.Fpk.02-07-000120/18. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 31. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) „Nagy-Bau” Építõ és Keres-
kedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (7625 Pécs,
Ady E. u. 17.; cégjegyzékszáma: 02 09 061722; adószáma:
11004905-2-02) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelyei(i):
7622 Pécs, Katalin u. 1/4.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Factor Kereskedelmi

Szolgáltató és Ügyvitelszervezõ Kft., 1031 Budapest,
Kazal u. 65. cégjegyzékszáma: 01 09 269929. (A helyi ki-
rendeltség címe: 7623 Pécs, Megyeri u. 66.)

A Baranya Megyei Bíróság
7.Fpk.02-07-000394/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 13. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) TUSCULUM Borászati és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (7730 Vil-
lány, Hunyadi János u. 51.; cégjegyzékszáma: 02 09
065080; adószáma: 11546173-2-02) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Factor Kereskedelmi
Szolgáltató és Ügyvitelszervezõ Kft., 1031 Budapest,
Kazal u. 65.. cégjegyzékszáma: 01 09 269929. (A helyi ki-
rendeltség címe: 7623 Pécs, Megyeri u. 66.)

A Baranya Megyei Bíróság
7.Fpk.02-07-000318/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 6. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Multilevel HealthCare & Re-
cords Virtuális Kiadó, Forgalmazó és Szolgáltató Kor-
látolt Felelõsségû Társaság (7633 Pécs, Bánki Donát
utca 25.; cégjegyzékszáma: 02 09 067894; adószáma:
12780864-2-02) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
MULTI RECORDS Virtuális Kiadó, Forgalmazó és

Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelyei(i):
7632 Pécs, Enyezd u. 16.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS Álta-
lános Vállalkozási Zrt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. lház. 7–8., cégjegyzékszáma: 01 10 044074. (A helyi
kirendeltség címe: 7621 Pécs, Mátyás király u. 21.; levél-
cím: 7601 Pécs, Pf. 378.)

A Baranya Megyei Bíróság
7.Fpk.02-07-000046/21. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 1. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) BEREK-UDVAR UTAZÁ-
SI, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁ-
TOLT FELELÕSSÉGÛ Társaság (7300 Komló, Zo-
bákpuszta 14.; cégjegyzékszáma: 02 09 068927; adószá-
ma: 13116569 2 02) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

Nem bejegyzett székhelyei(i):
3524 Miskolc, Mednyánszky utca 7. fszt. 4.
A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS Álta-

lános Vállalkozási Zrt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. lház. 7–8. cégjegyzékszáma: 01 10 044074. (A helyi ki-
rendeltség címe: 7621 Pécs, Mátyás király u. 21.; levél-
cím: 7601 Pécs, Pf. 378.)

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
5.Fpk.05-07-000247/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 13. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) SZENDRÕ Városi Sport-
egyesület, nyilvántartási száma: 2199., bejegyzési szá-
ma: Pk.62.199 /1996. (3752 Szendrõ, Hõsök tere 1.) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES
Vagyonkezelõ és Felszámoló Zártkörûen Mûködõ Rész-
vénytársaság, 1146 Budapest, Cházár András u. 9. cég-
jegyzékszáma: 01 10 043611.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
7.Fpk.05-07-000442/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 20. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) LEX VITAE II. Zöld-

ség-Gyümölcs-Gyógynövény „Bio” Feldolgozó és Érté-
kesítõ Szövetkezet „végelszámolás alatt” (3571 Alsó-
zsolca, Ládi út 029/4. hrsz.; cégjegyzékszáma: 05 02
000641; adószáma: 11925725-2-05) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
LEX VITAE II. Zöldség-Gyümölcs-Gyógynövény

„Bio” Feldolgozó és Értékesítõ Szövetkezet
A bíróság által kijelölt felszámoló: DECIMA Felszá-

moló Kft., 1143 Budapest, Hungária krt. 80/ A 1. em. 3.,
cégjegyzékszáma: 01 09 878016.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
7.Fpk.05-07-000372/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 21. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Himer és Társa Építõipari
Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (3529
Miskolc, Középszer u. 15. 9. em. 2.; cégjegyzékszáma:
05 06 013060; adószáma: 21424919-2-05) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
TAMI-VILL Építõipari Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelyei(i):
3589 Tiszatarján, Ságvári u. 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ALEXANDER &

CO Gazdasági Szaktanácsadó Kft., 1054 Budapest, Hon-
véd u. 8. cégjegyzékszáma: 01 09 709122.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
7.Fpk.05-07-000400/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 21. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) VÉGSÕ ÉS TÁRSA Épület-
gépészeti Szerelõ, Kivitelezõ és Kereskedelmi Szolgál-
tató Betéti Társaság (3564 Hernádnémeti, Rákóczi
u. 133.; cégjegyzékszáma: 05 06 014127; adószáma:
21835333-2-05) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdaági
Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Honvéd u. 8. 1. em. 2.,
cégjegyzékszáma: 01 09 269955.
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A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
8.Fpk.05-07-000229/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. július 13. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Betty Mix Kereskedelmi és Szol-
gáltató Betéti Társaság (3525 Miskolc, Feszty Árpád
u. 35.; cégjegyzékszáma: 05 06 014726; adószáma:
21961900-1-05) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
Á Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: LEASCENTER Be-

fektetési és Kereskedelmi Kft., 1111 Budapest, Vak
Bottyán út 3. II. em. 9. cégjegyzékszáma: 01 09 671068.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
8.Fpk.05-07-000230/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 2. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) VARSÁNY-METAL Kereskedel-
mi, Gyártó és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság (3531 Miskolc, Bársony J. u. 33. 6. em. 3.; cégjegyzék-
száma: 05 09 010045; adószáma: 12735314-2-05) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelyei(i):
2340 Kiskunlacháza, Árpád utca 28.
3535 Miskolc, Batsányi J. utca 3.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONTACT NORD

Felszámoló, Vagyonkezelõ Kft., 1078 Budapest, István
u. 47. II/14. cégjegyzékszáma: 01 09 463743.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
9.Fpk.05-07-000369/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 7. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) TGT-HK SECURITY Szolgálta-
tó Korlátolt Felelõsségû Társaság (3527 Miskolc, József
A. u. 12.; cégjegyzékszáma: 05 09 012579; adószáma:
13584393-2-05) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Nem bejegyzett elnevezése(i):
LÚZER FEBRUÁR Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû

Társaság

A bíróság által kijelölt felszámoló: DECIMA Felszá-
moló Kft., 1143 Budapest, Hungária krt. 80/ A 1. em. 3.
cégjegyzékszáma: 01 09 878016.

A Csongrád Megyei Bíróság
8.Fpk.06-07-000354/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 19. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) „MANDALA” PSZIHODI-
NAMIKAI STUDIÓ BETÉTI TÁRSASÁG (6720 Sze-
ged, Tömörkény u. 2/B; cégjegyzékszáma: 06 06 001485;
adószáma: 21631988-2-06) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereske-
delmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1135 Buda-
pest, Csata u. 11. mfszt. 7. (1581 Budapest, Pf. 108.) cég-
jegyzékszáma: 01 10 041640.

A Csongrád Megyei Bíróság
11.Fpk.06-07-000350/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 20. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) LIBRA GOLD Kultúrális
Szolgáltató Betéti Társaság (6725 Szeged, Alföldi u. 22.
III/C.; cégjegyzékszáma: 06 06 008401; adószáma:
21751471-1-06) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉG FELÜGYE-
LET Felszámoló, Végelszámoló, Vagyonr. és Csõdkezelõ
Kft., 1081 Budapest, Rákóczi út 59. V. em. 2. cégjegyzék-
száma: 01 09 566915. (A helyi kirendeltség címe: 6720
Szeged, Kölcsey u. 13.)

A Csongrád Megyei Bíróság
8.Fpk.06-07-000344/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 22. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) JUNBO SHOP Kereskedel-
mi Betéti Társaság (6725 Szeged, Rákóczi u. 54.; cég-
jegyzékszáma: 06 06 011151; adószáma: 28166412-2-06)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
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Elõzõ elnevezése(i):
BARTHA & TILL KERESKEDELMI BETÉTI TÁR-

SASÁG
Elõzõ székhelyei(i):
1087 Budapest, Luther u. l/C
A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válságke-

zelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1. cégjegyzékszáma: 01 09 079347.

A Csongrád Megyei Bíróság
11.Fpk.06-07-000356/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 15. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Pingu és Társai Építõipari és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (6725 Sze-
ged, Boldogasszony sgt. 20. 1. em. 1.; cégjegyzékszáma:
06 09 008794; adószáma: 13127930-2-06) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Fel-
számoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 33/A I. em. 1. cégjegyzékszáma: 01 09 724084. (A helyi
kirendeltség címe: 6720 Szeged, Deák F. u. 2. mfszt. 7.)

A Csongrád Megyei Bíróság
10.Fpk.06-07-000408/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 15. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) KARAVÁN ÚT Fuvarozási
és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (6727
Szeged, Gerle u. 18.; cégjegyzékszáma: 06 09 008938;
adószáma: 13173508-2-06) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ székhelyei(i):
6750 Algyõ, Kastélykert u. 167/B.
A bíróság által kijelölt felszámoló: GORDIUS CON-

SULTING Gazdasági Pénzügyi Tanácsadó és Vagyonér-
tékelõ Rt., 1143 Budapest, Besnyõi u. 13. cégjegyzékszá-
ma: 01 10 042573.

A Csongrád Megyei Bíróság
9.Fpk.06-07-000109/15. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 19. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) G & S DENTAL Kereskedel-
mi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (6720
Szeged, Kölcsey u. 13.; cégjegyzékszáma: 06 09 009626;
adószáma: 13406657-2-06) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES
Vagyonkezelõ és Felszámoló Zrt., 1146 Budapest, Cházár
András u. 9. cégjegyzékszáma: 01 10 043611. (A helyi ki-
rendeltség címe: 6720 Szeged, Kölcsey u. 13.)

A Fejér Megyei Bíróság
1.Fpk.07-07-000132/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 29. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Jaguár Kereskedelmi és Épí-
tõipari Szolgáltató Betéti Társaság (8083 Csákvár,
Vértes u. 30.; cégjegyzékszáma: 07 06 012278; adószáma:
21798900-2-07) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: BIS Csõdgondnok
és Tanácsadó Zrt., 1123 Budapest, Ráth György u. l/C,
cégjegyzékszáma: 01 10 043489.

A Fejér Megyei Bíróság
7.Fpk.07-07-000350/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 12. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) VARGA és Tsa Építõipari,
Kereskedelmi és Szolgálatató Korlátolt Felelõsségû
Társaság (8086 Felcsút, Rákóczi út 79.; cégjegyzékszá-
ma: 07 09 003695; adószáma: 11114626-2-07) adós fize-
tésképtelenségét megállapította és a felszámolását elren-
delte.

Elõzõ székhelyei(i):
8086 Felcsút, Szári út 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: AGRO-ALBA Szol-

gáltató Zrt., 1055 Budapest, Stollár Béla u. 3/A V/l., cég-
jegyzékszáma: 01 10 043170.
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A Fejér Megyei Bíróság
1.Fpk.07-07-000108/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 8. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Pizzafaló-M Vendéglátó
Korlátolt Felelõsségû Társaság (2060 Bicske, Apponyi
Albert u. 12.; cégjegyzékszáma: 07 09 007461; adószáma:
12530360-2-07) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Pizzafaló Vendéglátó Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: INVEST ALMA-

NACH Pénzügyi Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató
Kft., 1024 Budapest, Lövõház u. 16. II/17. cégjegyzékszá-
ma: 01 09 561904.

A Fejér Megyei Bíróság
1.Fpk.07-07-000261/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 8. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) ALBA ELEKTRO 90 Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(8000 Székesfehérvár, Csapó u. 6. 7. em. 21.; cégjegyzék-
száma: 07 09 008644; adószáma: 12842166-2-07) adós fi-
zetésképtelenségét megállapította és a felszámolását el-
rendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Factor Kereskedelmi
Szolgáltató és Ügyvitelszervezõ Kft., 1031 Budapest, Ka-
zal u. 65. cégjegyzékszáma: 01 09 269929.

A Fejér Megyei Bíróság
1.Fpk.07-07-000352/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 7. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) TÓTH-ÉP Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (8130
Enying, Rákóczi út 30.; cégjegyzékszáma: 07 09 010184;
adószáma: 13228756-2-07) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: PARA Gazdasági
Tanácsadó Kft., 1138 Budapest, Népfürdõ u. 7. cégjegy-
zékszáma: 01 09 710659.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
5.Fpk.08-07-000165/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 25. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) MUVILL Szolgáltató és
Kereskedelmi Betéti Társaság (9023 Gyõr, Szigethy A.
u. 62.; cégjegyzékszáma: 08 06 004035; adószáma:
22463979-2-08) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
FORSYTHIA Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Tár-

saság
Elõzõ székhelyei(i):
9023 Gyõr, Tihanyi Árpád u. 56. II/3.
9024 Gyõr, Kovács M. u. 3. II/6.
A bíróság által kijelölt felszámoló: City Invest Üzleti

Tanácsadó Kft., 1066 Budapest, Teréz körút 6. cégjegy-
zékszáma: 13 09 083631.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
5.Fpk.08-07-000239/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 28. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) GRAF és FIA Virágkereske-
dõ és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(9200 Mosonmagyaróvár, Kiserdõ utca 2.; cégjegyzékszá-
ma: 08 06 011993; adószáma: 21933682-2-08) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
GRAF és FIA Virágkereskedõ és Szolgáltató Betéti

Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállal-

kozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1. cégjegyzékszáma: 01 09 679649.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
4.Fpk.08-07-000223/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 26. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) TEX-METAL Vegyesipar-
cikk Elõállító Szolgáltató és Kereskedelmi Korlá-
tolt Felelõsségû Társaság (9400 Sopron, Pozsonyi
u. 48.; cégjegyzékszáma: 08 09 002682; adószáma:
10751628-2-08) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.
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Elõzõ székhelyei(i):
9400 Sopron, Gyõri u. 42.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CRAC-ORG Felszá-

moló és Csõdmenedzselõ Zrt., 1075 Budapest, Károly
krt. 3/A félemelet 13. cégjegyzékszáma: 01 10 045271.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
5.Fpk.08-06-000219/15. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 30. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) STREAMLINE TRANS
Szállítási, Szállítmányozási és Kereskedelmi Korlá-
tolt Felelõsségû Társaság (9172 Gyõrzámoly, Ady E.
u. 14.; cégjegyzékszáma: 08 09 005227; adószáma:
11404563-2-08) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Budapest Holding
Elsõ Hazai Vagyonkezelõ Rt., 1115 Budapest, Bartók
Béla út 92–94. cégjegyzékszáma: 01 10 041192.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
6.Fpk.08-07-000021/16. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 29. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) TRANSPORT-GALGÓ-
CZY Nemzetközi Árufuvarozó és Szállítmányozási
Korlátolt Felelõsségû Társaság (9200 Mosonmagyaró-
vár, Buda u. 16.; cégjegyzékszáma: 08 09 006895; adószá-
ma: 11468592-2-08) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: „Hunyadi” Válság-
menedzser és Felszámoló Zrt., 1145 Budapest, Uzsoki
u. 48. I/4. cégjegyzékszáma: 01 10 043681.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
4.Fpk.08-07-000222/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 25. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) INFOMÁNIA LAPKIADÓ
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (9400 Sopron, Várkerület 17.; cégjegyzékszáma:

08 09 010165; adószáma: 12794874-2-08) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
INFOMÁNIA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: DELTA NOVA Fel-

számoló és Tanácsadó Kft., 2890 Tata, Ady E. u. 67., cég-
jegyzékszáma: 11 09 002635.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
2.Fpk.09-07-000494/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 14. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) LEZSO 2000. Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (4241 Bocskaikert,
Gulyás P. utca 64.; cégjegyzékszáma: 09 06 010108; adó-
száma: 20903857-2-09) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: 198. sz. „Juris-In-
vest” Tanácsadó, Befektetõ és Szolgáltató Kft., 4100 Be-
rettyóújfalu, Tardy u. 1. cégjegyzékszáma: 09 09 005219.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
3.Fpk.09-07-000309/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 7. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) EUROSEC 2004 Személyi és
Vagyonvédelmi Betéti Társaság (4220 Hajdúböször-
mény, Karap Ferenc utca 4. 3. em. 4.; cégjegyzékszáma:
09 06 013269; adószáma: 21948758-2-09) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: 198. sz. „Juris-In-
vest” Tanácsadó, Befektetõ és Szolgáltató Kft., 4100 Be-
rettyóújfalu, Tardy u. 1. cégjegyzékszáma: 09 09 005219.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
3.Fpk.09-07-000212/15. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 13. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) INFRA-MEDICA Egészség-
ügyi Szolgáltató és Vagyonkezelõ Korlátolt Felelõsségû
Társaság (4027 Debrecen, Füredi út 27/A; cégjegyzék-
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száma: 09 09 006697; adószáma: 11855426-2-09) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelyei(i):
4033 Debrecen, Mátyás király u. 50.
4032 Debrecen, Jenõ u. 10.
A bíróság által kijelölt felszámoló: 198. sz. „Juris-In-

vest” Tanácsadó, Befektetõ és Szolgáltató Kft., 4100 Be-
rettyóújfalu, Tardy u. 1. cégjegyzékszáma: 09 09 005219.

A Heves Megyei Bíróság
3.Fpk.10-07-000242/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 20. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) FAMILIA 2001 Élelmiszer-
kiskereskedelmi Közkereseti Társaság „végelszámolás
alatt” (3200 Gyöngyös, Jószerencsét út 4. 3. em. 3.; cég-
jegyzékszáma: 10 03 020215; adószáma: 21012855-2-10)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolá-
sát elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
FAMILIA 2001 Élelmiszer-kiskereskedelmi Közkere-

seti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING

Gazdasági Tanácsadó Rt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9. cégjegyzékszáma: 01 10 043926.

A Heves Megyei Bíróság
3.Fpk.10-07-000239/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 24. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) F és K Játék Nagykereske-
delmi Betéti Társaság (3031 Zagyvaszántó, Móricz Zsig-
mond utca 5.; cégjegyzékszáma: 10 06 025767; adószáma:
20906472-2-10) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelyei(i):
2119 Pécel, Thököly u. 14.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING

Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I/4. cégjegyzékszá-
ma: 01 09 683720.

A Heves Megyei Bíróság
3.Fpk.10-07-000293/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 24. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Kormos és Társa Erdészeti
és Építõipari Betéti Társaság (3258 Tarnalelesz, Petõfi
u. 19.; cégjegyzékszáma: 10 06 025903; adószáma:
21981850-2-10) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: KELET-HOLDING
Gazdasági Tanácsadó és Kereskedelmi Rt., 1024 Buda-
pest, Retek u. 10. I. em. 3. cégjegyzékszáma: 01 10
044406.

A Heves Megyei Bíróság
4.Fpk.10-06-000315/21. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. július 17. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) HP-PORTIO Ipari Szolgáltató és
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (3383
Hevesvezekény, 0119/7.; cégjegyzékszáma: 10 09
024130; adószáma: 12391378-2-10) adós fizetésképtelen-
ségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelyei(i):
1139 Budapest, Frangepán u. 3.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállal-

kozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1. cégjegyzékszáma: 01 09 679649.

A Heves Megyei Bíróság
3.Fpk.10-07-000246/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 21. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Ivanics és Társa Szolgáltató
Gyártó Korlátolt Felelõsségû Társaság (3200 Gyön-
gyös, Csíki u. 7.; cégjegyzékszáma: 10 09 025573; adószá-
ma: 13093107-2-10) adós fizetésképtelenségét megállapí-
totta és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: RATIS Pénzügyi
Gazdasági és Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Aulich u. 7.
I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 668454.
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A Heves Megyei Bíróság
3.Fpk.10-07-000245/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 18. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Graf és Borbás Munka-
erõ-közvetítõ, Építõipari és Szolgáltató Korlátolt Fele-
lõsségû Társaság (3000 Hatvan, Horváth M. u. 14.; cég-
jegyzékszáma: 10 09 026927; adószáma: 12206681-2-10)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolá-
sát elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
GRAF és BORBÁS Építõipari és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
T & T Engineering Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû

Társaság
Elõzõ székhelyei(i):
2131 Göd, Béke út 73.
4914 Olcsvaapáti, Petõfi u. 18.
4096 Újtikos, Orgona u. 3.
1078 Budapest, Hernád u. 35.
1204 Budapest, Kövezõ u. 8.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCORDAT Fel-

számoló Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 10/A, cégjegyzék-
száma: 01 09 562281.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
1.Fpk.11-07-070607/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 5. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Tipol Kereskedelmi Ellátó
Közkereseti Társaság (2943 Bábolna, Ady Endre
utca 55.; cégjegyzékszáma: 11 03 001565; adószáma:
23615117-2-11) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Jogelõd(ök):
Tipol Kereskedelmi Ellátó Gazdasági Munkaközösség
A bíróság által kijelölt felszámoló: MAROSHOLDING

Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság, 6000 Kecske-
mét, Horváth D. krt. 14. cégjegyzékszáma: 03 09 109743.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
3.Fpk.11-07-070334/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 4. napján jogerõre

emelkedett végzésével a(z) Fenyvesi Egészségügyi Szol-
gáltató Betéti Társaság (2027 Dömös, Kossuth Lajos
út 35.; cégjegyzékszáma: 11 06 005236; adószáma:
23669611-1-11) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelyei(i):
2027 Dömös, Felsõfalu ltp. 8.
A bíróság által kijelölt felszámoló: AGRO ALBA Szol-

gáltató Rt., 1055 Budapest, Stollár Béla u. 3/A V/l., cég-
jegyzékszáma: 01 10 043170.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
1.Fpk.11-07-070420/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 4. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) VIVA FOOD Nagy- és Kis-
kereskedelmi Betéti Társaság (2800 Tatabánya, Ifjú-
munkás út 1. 2. em. 2.; cégjegyzékszáma: 11 06 005970;
adószáma: 20232115-2-11) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
VIA-FOOD Nagy-és Kiskereskedelmi Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: AGRO ALBA Szol-

gáltató Rt., 1055 Budapest, Stollár Béla u. 3/A V/l., cég-
jegyzékszáma: 01 10 043170.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
1.Fpk.11-07-070405/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 4. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Morecz és KO-ZSÓ Vendég-
látó Betéti Társaság (2519 Piliscsév, Béke út 7.; cégjegy-
zékszáma: 11 06 006947; adószáma: 20761226-2-11) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Nem bejegyzett elnevezése(i):
KO-ZSÓ Vendéglátó Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállal-

kozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1. cégjegyzékszáma: 01 09 679649.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
3.Fpk.11-07-070230/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 2. napján jogerõre
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emelkedett végzésével a(z) STERA Vállalkozói és Szol-
gáltatói Betéti Társaság (2840 Oroszlány, Miskórét
utca 31.; cégjegyzékszáma: 11 06 008377; adószáma:
21547742-2-11) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállal-
kozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1. cégjegyzékszáma: 01 09 679649.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
3.Fpk.11-07-070148/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 4. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) PINCÉS és TÁRSAI Építõ-
ipari és Szolgáltató Betéti Társaság (2890 Tata, Mezõ
Imre út 11.; cégjegyzékszáma: 11 06 008694; adószáma:
21831463-2-11) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Rt., 1061 Budapest, Paulay
Ede u. 45. cégjegyzékszáma: 01 10 044789. (A helyi ki-
rendeltség címe: 1037 Budapest, Zay u. 1–3. Levélcím:
1388 Budapest, Pf. 51).

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
3.Fpk.11-07-070128/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 4. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) HW MONTAGE Építõipari
Betéti Társaság (2800 Tatabánya, Dr. Vitális István u. 20.
1. em. 1.; cégjegyzékszáma: 11 06 008777; adószáma:
21858853-2-11) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ADVOCO Vagyon-
kezelõ és Tanácsadó Kft., 9022 Gyõr, Czuczor G.
út 18–24. II. em. cégjegyzékszáma: 08 09 003091.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
3.Fpk.11-07-070188/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 4. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) FERRO-TECH 2004 Építõ-

ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
(2800 Tatabánya, Bányász u. 21. fszt. 1.; cégjegyzékszá-
ma: 11 06 009054; adószáma: 21949230-2-11) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: AGREEMENT
Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft., 1114 Budapest,
Bocskai út 9. I. em. 5. cégjegyzékszáma: 01 09 719575.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
3.Fpk.11-07-070316/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 4. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) „M + B MOZAIK” Általános
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (2800 Tatabánya, Paradicsom u. 36.; cégjegyzék-
száma: 11 09 001672; adószáma: 10550322-2-11) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„M + B MOZAIK ” Általános Kereskedelmi és Szolgál-

tató Korlátolt Felelõsségû Társaság
„M + B MOZAIK” Általános Kereskedelmi és Szolgál-

tató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt”
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállal-

kozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1. cégjegyzékszáma: 01 09 679649.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
3.Fpk.11-07-070262/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 20. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) CSILLAGHÁZ Kereskedel-
mi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2900
Komárom, Árpád út 20.; cégjegyzékszáma: 11 09 009350;
adószáma: 11601038-2-11) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ székhelyei(i):
2400 Dunaújváros, Vasmû u. 39.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉG-CONTROLL

Felszámoló, Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft., 1077 Bu-
dapest, Dohány u. 54. cégjegyzékszáma: 01 09 690835.
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A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
1.Fpk.11-07-070315/13. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 24. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) BORBÉLY ÉS PÁLINKÁS
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (2890 Tata, Fürdõ u. 6/ A; cégjegyzékszáma: 11 09
009682; adószáma: 13153036-2-11) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
BORBÉLY & GOLD Kereskedelmi és Szolgáltató Kor-

látolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelyei(i):
2890 Tata, Május 1. út 6. B. lház. 4. em. 3.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MININVEST Va-

gyonhasznosító Rt., 1137 Budapest, Radnóti M. utca 40.
VI/3. cégjegyzékszáma: 01 10 044328.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
3.Fpk.11-07-070546/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 7. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Royal Provincia Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(2800 Tatabánya, Millennium A-D Társaságház hrsz.:
7165A/29. D ép.; cégjegyzékszáma: 11 09 010594; adó-
száma: 13428217-2-11) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereske-
delmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Rt., 1135 Buda-
pest, Csata u. 11. Levélcím: 1581 Budapest, Pf. 108. cég-
jegyzékszáma: 01 10 041640.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
3.Fpk.11-07-070216/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 2. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) KEVESZOL Kereskedelmi,
Szolgáltató és Vendéglátóipari Korlátolt Felelõsségû
Társaság (2800 Tatabánya, Dózsa György út 30.; cég-
jegyzékszáma: 11 09 011045; adószáma: 12625253-2-11)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelyei(i):
1033 Budapest, Kaszásdûlõ u. 2.

A bíróság által kijelölt felszámoló: MININVEST Va-
gyonhasznosító Rt., 1137 Budapest, Radnóti M. utca 40.
VI/3. cégjegyzékszáma: 01 10 044328.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
1.Fpk.11-07-070448/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 11. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) ESTATE-A Ingatlanforgal-
mazó Korlátolt Felelõsségû Társaság (2519 Piliscsév,
Urbanics utca 3.; cégjegyzékszáma: 11 09 011220; adó-
száma: 13075008-2-11) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ székhelyei(i):
1052 Budapest, Városház u. 8. 4. em. 4.
A bíróság által kijelölt felszámoló: NOVALIKVID Fel-

számoló és Vagyonkezelõ Korlátolt Felelõsségû Társaság,
1134 Budapest, Apály u. 4. B ép. 4. em. 17. cégjegyzék-
száma: 01 09 724140.

A Nógrád Megyei Bíróság
5.Fpk.12-07-000156/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 12. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) „COUNTRY TRANS” Sze-
mély-, Teherszállító és Kereskedelmi Betéti Társaság
(2660 Balassagyarmat, Szabó L. u. 7.; cégjegyzékszáma:
12 06 002878; adószáma: 24046020-2-12) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: NOVENT Vállalko-
zásfejlesztési, Kereskedelmi és Továbbképzõ Kft., 3100
Salgótarján, Kun utca 2. cégjegyzékszáma: 12 09 000931.

A Nógrád Megyei Bíróság
5.Fpk.12-07-000184/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 13. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) EVE-BEN Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (3100 Salgótarján, Újakna
út 28.; cégjegyzékszáma: 12 06 004530; adószáma:
21506305-2-12) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.
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Elõzõ elnevezése(i):
IPPONKEN Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Tár-

saság
Elõzõ székhelyei(i):
3100 Salgótarján, Bem út 10. 4. em. 19.
A bíróság által kijelölt felszámoló: B & B Gazdasági

Tanácsadó Kft., 3100 Salgótarján, Kun utca 2., cégjegy-
zékszáma: 12 09 001547.

A Nógrád Megyei Bíróság
2.Fpk.12-07-000236/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 6. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) „FRUCTIDOR” Keres-
kedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság „végelszámolás alatt” (2610 Nõtincs, Kossuth
u. 12/A; cégjegyzékszáma: 12 09 001556; adószáma:
10709504-2-12) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
„FRUCTIDOR” Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelyei(i):
2688 Vanyarc, Radnóti u. 1.
2649 Dejtár, Vörösmarty u. 3.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CMB Holding Gaz-

dasági, Mûszaki Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság, 1164 Budapest, Jövendõ u. 3. cégjegyzékszáma:
01 09 160583.

A Nógrád Megyei Bíróság
4.Fpk.12-07-000154/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 17. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) SÖKÖT Kereskedelmi, Épí-
tõipari és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(3132 Nógrádmegyer, Rákóczi út 4.; cégjegyzékszáma:
12 09 004838; adószáma: 13634429-2-12) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: NOVENT Vállalko-
zásfejlesztési, Kereskedelmi és Továbbképzõ Kft., 3100
Salgótarján, Kun utca 2. cégjegyzékszáma: 12 09 000931.

A Pest Megyei Bíróság
12.Fpk.13-07-000792/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 10. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) „LION” Kereskedelmi Beté-
ti Társaság (2740 Abony, Ceglédi út 74.; elõzõ címe:
2740 Abony, Bajcsy-Zsilinszky u. 15/A; cégjegyzékszá-
ma: 13 06 013695; adószáma: 24475897-2-13) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Csabaholding Szol-
gáltató Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I/4. cégjegy-
zékszáma: 01 09 683720.

A Pest Megyei Bíróság
2.Fpk.13-07-001019/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. július 23. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) 2 ÉGÖV Kereskedelmi és Szolgál-
tató Betéti Társaság (2100 Gödöllõ, Munkácsy Mihály
u. 8.; cégjegyzékszáma: 13 06 014499; adószáma:
24507295-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Csabaholding Szol-
gáltató Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I/4. cégjegy-
zékszáma: 01 09 683720.

A Pest Megyei Bíróság
6.Fpk.13-07-000744/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 31. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) ANDY’S WALNUT Ven-
déglátóipari Betéti Társaság (2030 Érd, Alsó erdõsor
u. 41.; cégjegyzékszáma: 13 06 023094; adószáma:
24581112-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Zrt., 1061 Budapest, Paulay
E. u. 45. cégjegyzékszáma: 01 10 044789.
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A Pest Megyei Bíróság
5.Fpk.13-07-000470/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 22. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) „M/T” MÁRTA ÉS TÁRSA
Kereskedelmi Betéti Társaság (2600 Vác, Damjanich
tér 2.; cégjegyzékszáma: 13 06 025823; adószáma:
24603755-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereske-
delmi és Pénzügyi Szervezési-Tanácsadó Zrt., 1135 Buda-
pest, Csata u. 11. mfszt. 7. cégjegyzékszáma: 01 10
041640.

A Pest Megyei Bíróság
7.Fpk.13-07-000362/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. június 15. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) KARAVÁN ’66 Szolgáltató és Ke-
reskedelmi Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(2100 Gödöllõ, Alkony u. 1.; cégjegyzékszáma: 13 06
041391; adószáma: 21048511-1-13) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CONTACT NORD
Felszámoló, Vagyonkezelõ Kft., 1078 Budapest, István
u. 47. II/14. cégjegyzékszáma: 01 09 463743.

A Pest Megyei Bíróság
5.Fpk.13-07-001027/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 22. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) DUKÁL 2004 Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (2440 Százhalombatta,
Liszt Ferenc sétány 51. II. em. 8. Telephelye: 2441 Száz-
halombatta, Posta köz 1.; cégjegyzékszáma: 13 06
052192; adószáma: 21965588-2-13) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válságke-
zelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1. cégjegyzékszáma: 01 09 079347.

A Pest Megyei Bíróság
5.Fpk.13-07-000825/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 13. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) KOVÁCS ÉS FIAI Kereske-
delmi, Gyártó és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (2750 Nagykõrös, Temetõhegy d. 2.; cégjegyzék-
száma: 13 09 068865; adószáma: 10964992 2 13) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9. cégjegyzékszáma: 01 10 043926.

A Pest Megyei Bíróság
2.Fpk.13-06-001973/16. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 23. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) COPPERLAND Kereskedel-
mi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2135
Csörög, Munkácsy út 56.; elõzõ székhelye: 2626 Nagyma-
ros, Vasút út 31.; cégjegyzékszáma: 13 09 084221; adó-
száma: 11969787-2-13) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Gazdasági
és Pénzügyi Zrt., 1116 Budapest, Hengermalom út 1. cég-
jegyzékszáma: 01 10 041773.

A Pest Megyei Bíróság
2.Fpk.13-07-001138/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 22. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) KOCH Termelõ, Kereske-
delmi, Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(2760 Nagykáta, Dobó u. 15.; cégjegyzékszáma: 13 09
088896; adószáma: 12705238-2-13) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: DR. FELSÕ Vállal-
kozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1. cégjegyzékszáma: 01 09 679649.
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A Pest Megyei Bíróság
2.Fpk.13-07-000528/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 22. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) C.R.F. Trade Kereskedel-
mi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „vég-
elszámolás alatt” (2330 Dunaharaszti, Soroksári
út 43/A; cégjegyzékszáma: 13 09 089431; adószáma:
12737749-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: DELTA NOVA Fel-
számoló és Tanácsadó Kft., 2100 Gödöllõ, Dózsa Gy.
út 33. I. em. 3. cégjegyzékszáma: 11 09 002635.

A Pest Megyei Bíróság
4.Fpk.13-07-000732/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 24. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) GRANIK Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2330
Dunaharaszti, Szelényi Aladár u. 16.; cégjegyzékszáma:
13 09 096293; adószáma: 13126908-2-13) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: DELTA NOVA Fel-
számoló és Tanácsadó Kft., 2100 Gödöllõ, Dózsa Gy.
út 33. I. em. 3. cégjegyzékszáma: 11 09 002635.

A Pest Megyei Bíróság
4.Fpk.13-06-002240/17. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 27. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) AKTION 2000 Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (2119 Pécel, Kossuth
Lajos utca 15. (Levelezési cím: 2119 Pécel, Szemere Pál
u. 8.); cégjegyzékszáma: 13 09 100027; adószáma:
13330424-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
AKTION Lovas Iskola Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: LQD Pénzügyi és

Gazdasági Szakértõ Kft., 1032 Budapest, Vályog u. 2–4.
cégjegyzékszáma: 01 09 566001.

A Pest Megyei Bíróság
12.Fpk.13-07-000364/13. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. július 20. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) PROFI PÉNZÜGY Szolgáltató és
Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság; elõzõ elne-
vezés: JOLLA-2003 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
(2023 Dunabogdány, Kossuth Lajos út 84.; elõzõ szék-
hely: 1071 Budapest, Damjanich u. 19. fszt. 5.; fióktelep:
2027 Dömös, Árpád telep 12.; cégjegyzékszáma: 13 09
108470; adószáma: 13080466-2-13) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: „HUNYADI” Vál-
ságmenedzser és Felszámoló Zrt., 1145 Budapest, Uzsoki
u. 48. I/4. cégjegyzékszáma: 01 10 043681.

A Somogy Megyei Bíróság
3.Fpk.14-07-000302/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. július 16. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) „BÉRDI” Szolgáltató Betéti Társa-
ság „végelszámolás alatt” (7500 Nagyatád, Hunyady
utca 1. C ép.; cégjegyzékszáma: 14 06 305034; adószáma:
20543130-2-14) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
Horváth-Bérdi Szolgáltató Betéti Társaság
„BÉRDI” Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelyei(i):
7500 Nagyatád, Baross Gábor utca 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS

Általános Vállalkozási Rt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. lh. 7–8. cégjegyzékszáma: 01 10 044074.

A Somogy Megyei Bíróság
3.Fpk.14-07-000180/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. július 24. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Váradi és Társa Kereskedelmi
Szolgáltató Betéti Társaság (7400 Kaposvár, Zrínyi
utca 5.; cégjegyzékszáma: 14 06 306648; adószáma:
21518265-2-14) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelyei(i):
7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky utca 78.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válságke-
zelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1. cégjegyzékszáma: 01 09 079347.

A Somogy Megyei Bíróság
3.Fpk.14-07-000266/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. június 27. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) „PROFI GAZDA” Mezõgazdasági
-Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság „végel-
számolás alatt” (7551 Lábod, 092/4, hrsz.; cégjegyzék-
száma: 14 06 307479; adószáma: 21449060-2-14) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„PROFI GAZDA” Mezõgazdasági-Kereskedelmi és

Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelyei(i):
8132 Lepsény, Mártírok utca 30.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOL-

DING Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I/4. cégjegy-
zékszáma: 01 09 683720.

A Somogy Megyei Bíróság
4.Fpk.14-07-000315/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 23. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) HORKA-95 Építõipari, Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszá-
molás alatt” (8718 Tapsony, Rákóczi Ferenc u. 12.; cég-
jegyzékszáma: 14 06 307688; adószáma: 27251357-2-14)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
HORKA-95 Építõipari Betéti Társaság
HORKA-95 Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató

Betéti Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
HORKA Építõipari Betéti Társaság
Elõzõ székhelyei(i):
8171 Balatonvilágos, Mészöly sétány 10.
1025 Budapest, Kapy u. 3. I. 2.
1028 Budapest, Szegfû u. 9.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PATIK, VARGA és

Társaik Gazdasági Tanácsadó Rt., 8840 Csurgó, Széche-
nyi tér 15. cégjegyzékszáma: 14 10 300109.

A Somogy Megyei Bíróság
3.Fpk.14-07-000289/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. július 12. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) „KEUL” Kereskedelmi és Szolgál-
tató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás
alatt” (7273 Büssü, Jókai u. 43.; cégjegyzékszáma: 14 09
300858; adószáma: 11227247-2-14) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„KEUL” Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fele-

lõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: Factor Kereskedelmi

Szolgáltató és Ügyvitelszervezõ Kft., 1031 Budapest,
Kazal u. 65. cégjegyzékszáma: 01 09 269929.

A Somogy Megyei Bíróság
4.Fpk.14-07-000143/17. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 4. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) ATÁD-BAU Építõipari
és Ingatlanértékesítõ Korlátolt Felelõsségû Társaság
(7500 Nagyatád, Baross G. u. 1.; cégjegyzékszáma: 14 09
303482; adószáma: 11489027-2-14) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Atád – Ingatlan Értékesítõ Korlátolt Felelõsségû Tár-

saság
A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES

Vagyonkezelõ és Felszámoló Rt., 1146 Budapest, Cházár
András u. 9. cégjegyzékszáma: 01 10 043611.

A Somogy Megyei Bíróság
3.Fpk.14-07-000168/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. július 28. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) ARTS MANAGEMENT Magyar-
ország Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság (8630 Balatonboglár, Mikszáth Kálmán
utca 19.; cégjegyzékszáma: 14 09 305594; adószáma:
12538784-2-14) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
BUDAPEST ARTS MANAGEMENT Tanácsadó és

Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
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Elõzõ székhelyei(i):
1025 Budapest, Nagybányai út 65.
1026 Budapest, Virágárok u. 4.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding

Válságkezelõ és Felszámoló Rt., 1061 Budapest, Paulay
Ede u. 45. cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Somogy Megyei Bíróság
3.Fpk.14-06-000484/13. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. május 15. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) HunNeth. Invest Ingatlanberuházó
és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (8600
Siófok, Kazinczy F. út 16.; cégjegyzékszáma: 14 09
306324; adószáma: 13460662-2-14) adós fizetésképtelen-
ségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CERES Gazdasági
Tanácsadó és Felszámoló Kft., 7400 Kaposvár, Arany J.
tér 5. cégjegyzékszáma: 14 09 306648.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
8.Fpk.15-07-000078/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 2. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) „FÉMOSZ” Termelõ, Kereske-
delmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4326 Máriapócs,
Petri u. 29. sz.; cégjegyzékszáma: 15 06 081138; adószá-
ma: 25643943-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapí-
totta és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasá-
gi Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Honvéd u. 8. 1. em. 2.
cégjegyzékszáma: 01 09 269955. (A helyi kirendelts ég cí-
me: 4900 Fehérgyarmat, Árpád u. 12.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
8.Fpk.15-07-000376/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 1. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) WEBER PLUSZ Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4400 Nyíregyháza, Leven-
dula utca 90.; cégjegyzékszáma: 15 06 081838; adószáma:

25651926-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„TARDI ÉS TÁRSA CSAPSZÉK” VENDÉGLÁTÓ

BETÉTI TÁRSASÁG
„CSAPSZÉK” VENDÉGLÁTÓ BETÉTI TÁRSASÁG
Nem bejegyzett elnevezése(i):
WEBER Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelyei(i):
4400 Nyíregyháza, Hunyadi u. 36. szám
4400 Nyíregyháza, Ferenc krt. 26. 7. em. 59.
4400 Nyíregyháza, Fazekas János tér 23. 9. em. 76.
4400 Nyíregyháza, Jósa A. u. 15.
A bíróság által kijelölt felszámoló: INTERIT Befekte-

tési és Tanácsadó Kft., 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. 2/7.
cégjegyzékszáma: 15 09 061433.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
8.Fpk.15-07-000795/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 7. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) „KÁRI ÉS KONCZ” Gazda-
sági Tevékenységet Segitõ Betéti Társaság (4800 Vásá-
rosnamény, Veress Péter u. 43.; cégjegyzékszáma: 15 06
084408; adószáma: 25678048-2-15) adós fizetésképtelen-
ségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelyei(i):
4800 Vásárosnamény, Veress P. u. 12.
A bíróság által kijelölt felszámoló: BROSS Válságke-

zelõ Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 3/A fszt. 2. cégjegy-
zékszáma: 01 09 666223. (A helyi kirendeltség címe: 4400
Nyíregyháza, Vasvári P. u. 1.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
8.Fpk.15-07-000377/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 2. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) „CALYPSO-TEAM” Kereske-
delmi, Szolgáltató Betéti Társaság (4465 Rakamaz,
Béke u. 70.; cégjegyzékszáma: 15 06 085078; adószáma:
25684414-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: RATIS Pénzügyi
Gazdasági és Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Aulich
u. 7. I/3. cégjegyzékszáma: 01 09 668454. (A helyi kiren-
deltség címe: 4400 Nyíregyháza, Rigó u. 61.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
1.Fpk.15-07-000919/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. július 31. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) DZSENI TRADING Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Szt.
László u. 27. I. em. l.; cégjegyzékszáma: 15 06 086640;
adószáma: 20263168-2-15) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: BROSS Válságke-
zelõ Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 3/A fszt. 2. cégjegy-
zékszáma: 01 09 666223. (A helyi kirendeltség címe: 4400
Nyíregyháza, Vasvári P. u. 1.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
1.Fpk.15-07-000928/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. július 31. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Mirabella Gold Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4400 Nyíregyháza, Tûzoltó
u. 4. 1. em. 3.; cégjegyzékszáma: 15 06 086998; adószá-
ma: 20379737-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapí-
totta és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: BROSS Válságke-
zelõ Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 3/A fszt. 2. cégjegy-
zékszáma: 01 09 666223. (A helyi kirendeltség címe: 4400
Nyíregyháza, Vasvári P. u. 1.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
8.Fpk.15-07-000897/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. július 30. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) „DESH-IMPEX” Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4493 Tiszakanyár, Dombrá-
di u. 5.; cégjegyzékszáma: 15 06 087133; adószáma:

20557614-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelyei(i):
4800 Vásárosnamény, Gulácsi u. 65.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállal-

kozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II /1. cégjegyzékszáma: 01 09 679649. (A helyi
kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 2.
B lház. 3. em. 6.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
8.Fpk.15-07-000909/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. július 26. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) ALEXANDER-PLAN Kereskedel-
mi Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (4400 Nyír-
egyháza, Ér u. 13. fszt. 4.; cégjegyzékszáma: 15 06
087283; adószáma: 20604503-2-15) adós fizetésképtelen-
ségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
ALEXANDER-PLAN Kereskedelmi Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: Factor Kereskedelmi

Szolgáltató és Ügyvitelszervezõ Kft., 1031 Budapest,
Kazal u. 65. cégjegyzékszáma: 01 09 269929. (A helyi ki-
rendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Hõsök tere 13.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
8.Fpk.15-07-000985/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 13. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) JUSZTA-RAISSA Kereske-
delmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4624 Tiszabezdéd,
Sport u. 32.; cégjegyzékszáma: 15 06 087983; adószáma:
20905275-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: GORDIUS CON-
SULTING Gazdasági Pénzügyi Tanácsadó és Vagyonér-
tékelõ Rt., 1143 Budapest, Besnyõi u. 13. cégjegyzékszá-
ma: 01 10 042573. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyír-
egyháza, Hõsök tere 13.)
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
8.Fpk.15-07-000549/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. július 30. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) GÁLMÁN Ipari, Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Zsigmond
út 13.; cégjegyzékszáma: 15 06 087986; adószáma:
20076520-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
GÁLMÁN Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Tár-

saság
Elõzõ székhelyei(i):
7627 Pécs, Avar u. 42.
7341 Máza, Kossuth L. u. 159.
A bíróság által kijelölt felszámoló: INTERIT Befekte-

tési és Tanácsadó Kft., 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. 2/7.
cégjegyzékszáma: 15 09 061433.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
8.Fpk.15-07-000683/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 22. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) DAN-SZOL-KER Szolgálta-
tó és Kereskedelmi Betéti Társaság (4400 Nyíregyháza,
Rövid u. 19.; cégjegyzékszáma: 15 06 088032; adószáma:
20917582-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereske-
delmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Rt., 1135 Buda-
pest, Csata u. 11. magasföldszint 7. cégjegyzékszáma:
01 10 041640. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregy-
háza, Jókai tér 3.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
8.Fpk.15-07-000688/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 17. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) „ÁLOMOTTHON” Szolgál-
tató Betéti Társaság (4495 Döge, Petõfi S. u. 74.; cég-
jegyzékszáma: 15 06 088137; adószáma: 20939520-2-15)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolá-
sát elrendelte.

Elõzõ székhelyei(i):
4623 Tuzsér, Arany J. u. 10.

A bíróság által kijelölt felszámoló: BROSS Válságke-
zelõ Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 3/A fszt. 2. cégjegy-
zékszáma: 01 09 666223. (A helyi kirendeltség címe: 4400
Nyíregyháza, Vasvári P. u. 1.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
1.Fpk.15-07-000916/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. július 31. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) NOURLOUMBAEV Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (4625 Záhony, Ady Endre
u. 5. C. ép. 3. em. 11.; cégjegyzékszáma: 15 06 088749;
adószáma: 21064151-2-15) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: BROSS Válságke-
zelõ Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 3/A fszt. 2. cégjegy-
zékszáma: 01 09 666223. (A helyi kirendeltség címe: 4400
Nyíregyháza, Vasvári P. u. 1.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
8.Fpk.15-07-000886/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. július 25. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) FRANZEVA PLUSZ Kereskedel-
mi és Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda,
Litki u. 18.; cégjegyzékszáma: 15 06 088836; adószáma:
21070417 2 15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: BROSS Válságke-
zelõ Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 3/A fszt. 2. cégjegy-
zékszáma: 01 09 666223. (A helyi kirendeltség címe: 4400
Nyíregyháza, Vasvári P. u. 1.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
8.Fpk.15-07-000632/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 23. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) ÁTI-PÁTI Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (4400 Nyíregyháza,
Széchenyi u. 3.; cégjegyzékszáma: 15 06 088844; adószá-
ma: 21070510-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapí-
totta és a felszámolását elrendelte.
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Elõzõ székhelyei(i):
4400 Nyíregyháza, Fazekas János tér 21. 6. em. 51.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereske-

delmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Rt., 1135 Buda-
pest, Csata u. 11. magasföldszint 7. cégjegyzékszáma:
01 10 041640. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregy-
háza, Jókai tér 3.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
8.Fpk.15-07-000979/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 9. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) NYÍR-TETÕ Építõipari, Keres-
kedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4501 Kemecse,
Mezõ u. 25/A; cégjegyzékszáma: 15 06 089488; adószá-
ma: 21182680-2-15) adós fizetésképte-lenségét megálla-
pította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: BROSS Válságke-
zelõ Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 3/A fszt. 2. cégjegy-
zékszáma: 01 09 666223. (A helyi kirendeltség címe: 4400
Nyíregyháza, Vasvári P. u. 1.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
8.Fpk.15-06-000700/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 17. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) „TÚRKÁSZ” Építõipari Be-
téti Társaság (4941 Rozsály, Zrínyi u. 5.; cégjegyzékszá-
ma: 15 06 090033; adószáma: 21419386-2-15) adós fize-
tésképtelenségét megállapította és a felszámolását elren-
delte.

Nem bejegyzett elnevezése(i):
„FURKÁSZ” Építõipari Betéti Társaság
Elõzõ székhelyei(i):
4974 Zajta, Petõfi u. 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: BROSS Válságke-

zelõ Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 3/A fszt. 2. cégjegy-
zékszáma: 01 09 666223. (A helyi kirendeltség címe: 4400
Nyíregyháza, Vasvári P. u. 1.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
8.Fpk.15-07-000976/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 9. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) ASZKELAN Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Litki
út 18.; cégjegyzékszáma: 15 06 090398; adószáma:
21456499-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ADÓAKTUÁL
Könyv- és Adószakértõi, valamint Kereskedelmi Kft.,
4400 Nyíregyháza, Rákóczi u. 18–20. 4401 Pf. 69. cég-
jegyzékszáma: 15 09 060631.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
1.Fpk.15-07-000913/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. július 31. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) ZSEMCSUZSINA Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Litki
út 18.; cégjegyzékszáma: 15 06 090456; adószáma:
21465961-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: BROSS Válságke-
zelõ Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 3/A fszt. 2. cégjegy-
zékszáma: 01 09 666223. (A helyi kirendeltség címe: 4400
Nyíregyháza, Vasvári P. u. 1.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
8.Fpk.15-07-000684/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 17. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Vámos és Társa Kereskedel-
mi és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. u. 2. I. em. 1.; cégjegyzék-
száma: 15 06 090528; adószáma: 21476198-2-15) adós fi-
zetésképtelenségét megállapította és a felszámolását el-
rendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Vámos és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti

Társaság
Elõzõ székhelyei(i):
4400 Nyíregyháza, János bokor 10.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: INTERIT Befekte-
tési és Tanácsadó Kft., 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. 2/7.
cégjegyzékszáma: 15 09 061433.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
8.Fpk.15-07-000624/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 17. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) DEP-HUNGARY BÚTOR
Gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
(4450 Tiszalök, József Attila u. 39.; cégjegyzékszáma:
15 06 090539; adószáma: 21477986-2-15) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ADÓAKTUÁL
Könyv- és Adószakértõi, valamint Kereskedelmi Kft.,
4400 Nyíregyháza, Rákóczi u. 18–20. 4401 Pf. 69. cég-
jegyzékszáma: 15 09 060631.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
8.Fpk.15-07-000957/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 7. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) OLVIA-VOV Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Litki
u. 18.; cégjegyzékszáma: 15 06 090637; adószáma:
21490918-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: BROSS Válságke-
zelõ Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 3/A fszt. 2. cégjegy-
zékszáma: 01 09 666223. (A helyi kirendeltség címe: 4400
Nyíregyháza, Vasvári P. u. 1.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
8.Fpk.15-07-000888/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. július 25. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) „NASTUGAN” Kereskedelmi Be-
téti Társaság (4400 Nyíregyháza, Nárcisz u. 1.; cégjegy-
zékszáma: 15 06 090726; adószáma: 21498741-2-15) adós
fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását el-
rendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: INTERIT Befekte-
tési és Tanácsadó Kft., 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. 2/7.
cégjegyzékszáma: 15 09 061433.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
1.Fpk.15-07-000917/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. július 31. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) IVA PLUSZ Kereskedelmi és Szol-
gáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Litki u. 18.; cég-
jegyzékszáma: 15 06 090886; adószáma: 21503340-2-15)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolá-
sát elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: BROSS Válságke-
zelõ Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 3/A fszt. 2. cégjegy-
zékszáma: 01 09 666223. (A helyi kirendeltség címe: 4400
Nyíregyháza, Vasvári P. u. 1.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-07-000438/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 10. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) ANIYA-IREN21Net Keres-
kedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda,
Litki út 18.; cégjegyzékszáma: 15 06 091102; adószáma:
21533017-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁZSIÓ Könyvszak-
értõi, Gazdasági Tanácsadói, Szolgáltatói és Kereskedel-
mi Kft., 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 1. IV . em. cég-
jegyzékszáma: 15 09 060370.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
8.Fpk.15-07-000894/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. július 25. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) VARULI-OLAMASZ Kereskedel-
mi és Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Erzsé-
bet u. 20.; cégjegyzékszáma: 15 06 091363; adószáma:
21569450-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: RATIS Pénzügyi
Gazdasági és Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Aulich
u. 7. I/3. cégjegyzékszáma: 01 09 668454. (A helyi kiren-
deltség címe: 4400 Nyíregyháza, Rigó u. 61.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
1.Fpk.15-07-001006/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 15. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) NYIKKOSZ Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Liptay B.
u. 22.; cégjegyzékszáma: 15 06 091719; adószáma:
21793644-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: AGROBRÓKER
Pénzügyi, Szolgáltató és Tanácsadó Rt., 1141 Budapest,
Lipótvár 27. cégjegyzékszáma: 01 10 042636. (A helyi ki-
rendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 5.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
8.Fpk.15-07-000975/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 9. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) AJNA-TRADE Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4400 Nyíregyháza, Északi
krt. 25. II . em. 10.; cégjegyzékszáma: 15 06 091788; adó-
száma: 21801150-2-15) adós fizetésképtelenségét megál-
lapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
USTA-TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti

Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: BROSS Válságke-

zelõ Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 3/A fszt. 2. cégjegy-
zékszáma: 01 09 666223. (A helyi kirendeltség címe: 4400
Nyíregyháza, Vasvári P. u. 1.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
1.Fpk.15-07-000930/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. július 31. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) MONTVAI Építõipari Betéti Tár-
saság (4464 Tiszaeszlár, Csík u. 10.; cégjegyzékszáma:

15 06 091973; adószáma: 21814901-2-15) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: BROSS Válságke-
zelõ Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 3/A fszt. 2. cégjegy-
zékszáma: 01 09 666223. (A helyi kirendeltség címe: 4400
Nyíregyháza, Vasvári P. u. 1.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
1.Fpk.15-07-000914/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. július 31. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) ADANA-21 Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Erzsébet
u. 20.; cégjegyzékszáma: 15 06 092424; adószáma:
21893029-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította,
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: BROSS Válságke-
zelõ Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 3/A fszt. 2. cégjegy-
zékszáma: 01 09 666223. (A helyi kirendeltség címe: 4400
Nyíregyháza, Vasvári P. u. 1.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
8.Fpk.15-07-000685/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 17. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) „KELETI-KER” Kereske-
dõ-Szolgáltató és Termelõ Betéti Társaság (4765 Csen-
ger, Arany J. út 11.; cégjegyzékszáma: 15 06 092842; adó-
száma: 21961120-2-15) adós fizetésképtelenségét megál-
lapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelyei(i):
4765 Csenger, Diószeghi út 3.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasá-

gi Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Honvéd u. 8. 1. em. 2.
cégjegyzékszáma: 01 09 269955. (A helyi kirendeltség cí-
me: 4900 Fehérgyarmat, Árpád u. 12.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
8.Fpk.15-07-000375/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. július 30. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) „CSABA-BOND” Kereskedelmi és
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Szolgáltató Betéti Társaság (4722 Nyírmeggyes, Lenin u.
9.; cégjegyzékszáma: 15 06 093298; adószáma:
22128056-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: RATIS Pénzügyi
Gazdasági és Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Aulich
u. 7. I/3. cégjegyzékszáma: 01 09 668454. (A helyi kiren-
deltség címe: 4400 Nyíregyháza, Rigó u. 61.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
8.Fpk.15-07-000191/12. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. július 27. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) BA-VA Építõipari és Kereskedelmi
Betéti Társaság (4555 Levelek, Virág u. 53.; cégjegyzék-
száma: 15 06 093313; adószáma: 20681320-2-15) adós fi-
zetésképtelenségét megállapította és a felszámolását el-
rendelte.

Elõzõ székhelyei(i):
1041 Budapest, Dessewffy u. 39.
A bíróság által kijelölt felszámoló: DECIMA Felszá-

moló Kft., 1143 Budapest, Hungária krt. 80. A. ép . I/3.
cégjegyzékszáma: 05 09 005543. (A helyi kirendeltség cí-
me: 4400 Nyíregyháza, Korányi utca 195.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
8.Fpk.15-07-000073/13. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 17. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) LAK-ÁLOM Szolgáltató Be-
téti Társaság (4624 Tiszabezdéd, Kiss Ernõ u. 15.; cég-
jegyzékszáma: 15 06 093561; adószáma: 21588361-2-15)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolá-
sát elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i): MAZSOLA-DUÓ Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság

Elõzõ székhelyei(i):
5000 Szolnok, Szolnok Ispán krt. 9. 10. em. 3.
A bíróság által kijelölt felszámoló: RATIS Pénzügyi

Gazdasági és Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Aulich
u. 7. I/3. cégjegyzékszáma: 01 09 668454. (A helyi kiren-
deltség címe: 4400 Nyíregyháza, Rigó u. 61.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
8.Fpk.15-07-000633/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 17. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) ARANYOS-BAU Építõ-
ipari Betéti Társaság (4624 Tiszabezdéd, Arany János
utca 7.; cégjegyzékszáma: 15 06 093861; adószáma:
22259879-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: BROSS Válságke-
zelõ Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 3/A fszt. 2. cégjegy-
zékszáma: 01 09 666223. (A helyi kirendeltség címe: 4400
Nyíregyháza, Vasvári P. u. 1.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
8.Fpk.15-07-000422/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 10. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) „Confezioni H. A. R.” Ter-
melõ és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
(4400 Nyíregyháza, Csaló köz 2.; cégjegyzékszáma: 15 09
064973; adószáma: 11650609-2-15) adós fizetésképtelen-
ségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„Confazioni H. A. R.” Termelõ és Kereskedelmi Korlá-

tolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelyei(i):
4400 Nyíregyháza, Kórház u. 65.
4400 Nyíregyháza, Árpád út 63. 2. em. 8.
4485 Nagyhalász, Arany János út 66.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁZSIÓ Könyvszak-

értõi, Gazdasági Tanácsadói, Szolgáltatói és Kereskedel-
mi Kft., 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 1. IV. em. cég-
jegyzékszáma: 15 09 060370.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
8.Fpk.15-07-000769/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 30. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) „GEROhostel” Kereskedel-
mi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4400
Nyíregyháza, Toldi út 79. 1. em. 1.; cégjegyzékszáma:
15 09 065541; adószáma: 11778815-2-15) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.
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Elõzõ elnevezése(i):
„TEXAS LINE” Szervezõ Kereskedelmi és Szolgáltató

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelyei(i):
4400 Nyíregyháza, Toldi utca 79. 1. em. 1.
4450 Tiszalök, Bocskai út 17.
A bíróság által kijelölt felszámoló: BROSS Válságke-

zelõ Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 3/A fszt. 2. cégjegy-
zékszáma: 01 09 666223. (A helyi kirendeltség címe: 4400
Nyíregyháza, Vasvári P. u. 1.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
8.Fpk.15-07-000906/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. július 25. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Varga és Társa Építõipari Korlátolt
Felelõsségû Társaság (4400 Nyíregyháza, Honfoglalás
u. 2.; cégjegyzékszáma: 15 09 066109; adószáma:
11953184-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelyei(i):
4400 Nyíregyháza, Zrínyi I. u. 8-10. 4. em. 4.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ADÓAKTUÁL

Könyv- és Adószakértõi, valamint Kereskedelmi Kft.,
4400 Nyíregyháza, Rákóczi u. 18–20. 4401 Pf. 69. cég-
jegyzékszáma: 15 09 060631.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
1.Fpk.15-07-000918/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. július 31. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) EL PERO TRADING Kereskedel-
mi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4600
Kisvárda, Móricz Zs. u. 49.; cégjegyzékszáma: 15 09
066305; adószáma: 12462520-2-15) adós fizetésképtelen-
ségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelyei(i):
4600 Kisvárda, Gyár u 25.
A bíróság által kijelölt felszámoló: BROSS Válságke-

zelõ Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 3/A fszt. 2. cégjegy-
zékszáma: 01 09 666223. (A helyi kirendeltség címe: 4400
Nyíregyháza, Vasvári P. u. 1.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
7.Fpk.15-07-000656/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 6. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) ART PRESSE Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (4400 Nyíregyháza,
Új u. 35. 3. em. 21.; cégjegyzékszáma: 15 09 066764; adó-
száma: 12604711-2-15) adós fizetésképtelenségét megál-
lapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelyei(i):
4400 Nyíregyháza, Városmajor u 10. 2. em. 5.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOL-

DING Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I/4. cégjegy-
zékszáma: 01 09 683720. (A helyi kirendeltség címe: 4400
Nyíregyháza, Szarvas u. 1–3.5 /505.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
1.Fpk.15-07-000927/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. július 31. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) MAKSZIM Termelõ, Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4371
Nyírlugos, Hunyadi u. 35.; cégjegyzékszáma: 15 09
067447; adószáma: 12797145-2-15) adós fizetésképtelen-
ségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: BROSS Válságke-
zelõ Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 3/A fszt. 2. cégjegy-
zékszáma: 01 09 666223. (A helyi kirendeltség címe: 4400
Nyíregyháza, Vasvári P. u. 1.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
10.Fpk.15-07-000900/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 1. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) BRENO Ingatlanforgalmazó és
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (4600
Kisvárda, Liliom út 42.; cégjegyzékszáma: 15 09 068958;
adószáma: 13046404-2-15) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelyei(i):
1081 Budapest, Népszínház u. 49.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: MININVEST Va-
gyonhasznosító Rt., 1137 Budapest, Radnóti M. u. 40. 6/3.
cégjegyzékszáma: 01 10 044328. (A helyi kirendeltség cí-
me: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 5. I/109.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
8.Fpk.15-07-000690/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 17. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) HERBINA TEAM Építõipa-
ri, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság (4356 Nyírcsaholy, Kossuth utca 105.; cégjegy-
zékszáma: 15 09 069063; adószáma: 13236492-2-15) adós
fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását el-
rendelte.

Elõzõ székhelyei(i):
4356 Nyírcsaholy, Kossuth utca 132.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MININVEST Va-

gyonhasznosító Rt., 1137 Budapest, Radnóti M. u. 40. 6/3.
cégjegyzékszáma: 01 10 044328. (A helyi kirendeltség cí-
me: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 5. I/109.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
8.Fpk.15-07-000373/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. július 27. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) „SZIL-KING UNIO 2004” Építõ-
ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõs-
ségû Társaság (4400 Nyíregyháza, Váci Mihály u. 41.
AF-10. helyiség.; cégjegyzékszáma: 15 09 069143; adó-
száma: 13255420-2-15) adós fizetésképtelenségét megál-
lapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: BROSS Válságke-
zelõ Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 3/A fszt. 2. cégjegy-
zékszáma: 01 09 666223. (A helyi kirendeltség címe: 4400
Nyíregyháza, Vasvári P. u. 1.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
8.Fpk.15-07-000898/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. július 30. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Furioso Ló Ukrán–Magyar Állatke-

reskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság (4611 Jéke, külterület major 09/4 hrsz.; cégjegyzék-
száma: 15 09 069152; adószáma: 13256672-2-15) adós fi-
zetésképtelenségét megállapította és a felszámolását el-
rendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereske-
delmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Rt., 1135 Buda-
pest, Csata u. 11. magasföldszint 7. cégjegyzékszáma: 01
10 041640. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza,
Jókai tér 3.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
1.Fpk.15-07-000912/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. július 31. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) KALO-VIK Kereskedelmi és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4400 Nyíregy-
háza, Fazekas János tér 5. 4. em. 36.; cégjegyzékszáma:
15 09 069203; adószáma: 13010528-2-15) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelyei(i):
6300 Kalocsa, Bátyai út 62.
A bíróság által kijelölt felszámoló: BROSS Válságke-

zelõ Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 3/A fszt. 2. cégjegy-
zékszáma: 01 09 666223. (A helyi kirendeltség címe: 4400
Nyíregyháza, Vasvári P. u. 1.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
8.Fpk.15-07-000859/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. július 19. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) CSIRKE Baromfifeldolgozó, Élel-
miszeripari és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû
Társaság (4625 Záhony, Ady E. u. 88.; cégjegyzékszáma:
15 09 069892; adószáma: 11375209-2-15) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
HOR-GA Kutyaeledel Gyártó és Forgalmazó Korlátolt

Felelõsségû Társaság
CSIRKE Kereskedelmi, Építõipari, Élelmiszeripari és

Kutyaeledel Gyártó Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelyei(i):
6400 Kiskunhalas, Kötönyi u. 22.
6235 Bócsa, III . kerület 1.
6400 Kiskunhalas, Kötönyi út 22.

2007/42. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2643



A bíróság által kijelölt felszámoló: BROSS Válságke-
zelõ Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 3/A fszt. 2. cégjegy-
zékszáma: 01 09 666223. (A helyi kirendeltség címe: 4400
Nyíregyháza, Vasvári P. u. 1.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
1.Fpk.15-07-000931/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. július 31. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) K-PC 98’ Számviteli és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (4338 Papos, József A.
út 21.; cégjegyzékszáma: 15 09 070145; adószáma:
12393033-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
BARHOMED Számviteli és Szolgáltató Korlátolt Fele-

lõsségû Társaság
Elõzõ székhelyei(i):
2235 Mende, Honvéd u. 46.
A bíróság által kijelölt felszámoló: BROSS Válságke-

zelõ Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 3/A fszt. 2. cégjegy-
zékszáma: 01 09 666223. (A helyi kirendeltség címe: 4400
Nyíregyháza, Vasvári P. u. 1.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
8.Fpk.15-07-000627/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 30. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Hajópadló, Lambéria Cent-
rum Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság (4244 Újfehértó, Hársfa utca 4.; cégjegyzékszá-
ma: 15 09 070918; adószáma: 12895700-2-15) adós fize-
tésképtelenségét megállapította és a felszámolását elren-
delte.

Elõzõ székhelyei(i):
4220 Hajdúböszörmény, Munkácsy M. utca 8. 4. em. 3.
A bíróság által kijelölt felszámoló: BROSS Válságke-

zelõ Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 3/A fszt. 2. cégjegy-
zékszáma: 01 09 666223. (A helyi kirendeltség címe: 4400
Nyíregyháza, Vasvári P. u. 1.)

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-07-000267/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 24. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Kiss és Pádár Kereskedelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság (5310 Kisújszállás, Béla
király út 58.; cégjegyzékszáma: 16 09 005321; adószáma:
11507817-2-16) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS
Általános Vállalkozási Rt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. lh. 7–8. cégjegyzékszáma: 01 10 044074.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-07-000251/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 17. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) FAIL SAFE HUNGÁRIA
Biztosítóberendezési és Automatiz álási Korlátolt Fele-
lõsségû Társaság (5051 Zagyvarékas, Csárda u. 39.; cég-
jegyzékszáma: 16 09 005902; adószáma: 11961356-2-16)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOL-
DING Gazdasági Tanácsadó Rt., 1146 Budapest, Cházár
András u. 9. cégjegyzékszáma: 01 10 043926.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-07-000245/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 19. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) TRITON Építõipari, Keres-
kedelmi és Szolgáltató KFT. (5440 Kunszentmárton,
Petõfi u. 28.; cégjegyzékszáma: 16 09 006215; adószáma:
12558854-2-16) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válságke-
zelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1. cégjegyzékszáma: 01 09 079347.
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A Tolna Megyei Bíróság
4.Fpk.17-07-000113/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 8. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Gyönki „Ifjúsági” Lakás-
építõ és Fenntartó Szövetkezet (7064 Gyönk, Ifjúság
ltp. 14/B.; cégjegyzékszáma: 17 02 000665; adószáma:
10109409-1-17) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Rt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. em. 3. cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A Tolna Megyei Bíróság
4.Fpk.17-07-000119/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 10. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) ANTRIM Utazásszervezõ
Betéti Társaság (7130 Tolna, Katona J. u. 35.; cégjegy-
zékszáma: 17 06 005854; adószáma: 21843536-2-17) adós
fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását el-
rendelte.

Nem bejegyzett elnevezése(i):
JOSS Rendezvényszervezõ Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és

Vagyonkezelõ Rt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. em. 3. cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A Tolna Megyei Bíróság
4.Fpk.17-07-000110/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 10. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) UNION SYSTEMS Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(7187 Bonyhád-Majos, V. u. 152.; cégjegyzékszáma:
17 09 005565; adószáma: 13292928-2-17) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
UNION SYSTEMS Magánnyomozó, Vagyonvédelmi

és Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelyei(i):
2000 Szentendre, Duna korzó 18.
7151 Bonyhád, Bacsó Béla út 43. B ép. IV. em. 15.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Rt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. em. 3. cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A Veszprém Megyei Bíróság
4.Fpk.19-06-000507/16. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 29. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) „Gulyás és Társa” Építõipa-
ri, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsség
Társaság (8161 Õsi, Kert köz 7.; cégjegyzékszáma: 19 09
505362; adószáma: 12460676-2-19) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOL-
DING Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I/4. cégjegy-
zékszáma: 01 09 683720.

A Veszprém Megyei Bíróság
6.Fpk.19-06-000495/20. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 30. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) „H-INVEST NET” Kereske-
delmi,Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû
Társaság (8200 Veszprém, Házgyári út 26.; cégjegyzék-
száma: 19 09 509042; adószáma: 11528672-2-19) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):VINO-SEC Kereskedelmi és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság

Elõzõ székhelyei(i):
8230 Balatonfüred, Zrínyi u. 11.
8200 Veszprém, Jókai utca 12.
1036 Budapest, Lajos utca 53–63. F. ép . 4. em. 16.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CERES Gazdasági

Tanácsadó és Felszámoló Kft., 7400 Kaposvár, Arany J.
tér 5. cégjegyzékszáma: 14 10 300127.

A Zala Megyei Bíróság
2.Fpk.20-07-020278/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 17. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Naprózsa 2000 Erdészeti és
Szolgáltató Betéti Társaság (8865 Tótszentmárton, Fel-
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szabadulás út 27.; cégjegyzékszáma: 20 06 036293; adó-
száma: 20744410-2-20) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CERES Gazdasági
Tanácsadó és Felszámoló Kft., 7400 Kaposvár, Arany J.
tér 5. cégjegyzékszáma: 14 09 306648.

A Zala Megyei Bíróság
2.Fpk.20-07-020130/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 21. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) „KÉZ-ÉP” Építõipari Betéti
Társaság (8371 Nemesbük, Szõlõhegyi út 116/B; cég-
jegyzékszáma: 20 06 038855; adószáma: 22295431-2-20)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: HUBERTUS Pénz-
ügyi, Gazdasági Tanácsadó Kft., 7624 Pécs, Hungária
u. 53/1. cégjegyzékszáma: 02 09 060077.

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-07-020134/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 21. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) „HIDROBAU” Építõipari
Kivitelezõ és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság (8315 Gyenesdiás, Faludy út 50.; cégjegyzékszáma:
20 09 060428; adószáma: 10478873-2-20) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelyei(i):
8360 Keszthely, Martinovics u. 88.
Jogelõd(ök):
HIDROÉP Tervezõ Szolgáltató és Kivitelez õ GMK.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és

Vagyonkezelõ Rt., 1055 Budapest, Szent István körút 1.
I. em. cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-07-020155/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 14. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) KÁLO-PLAST Mûanyag-
ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõ-

sségû Társaság (8360 Keszthely, Nyárfa utca 27.; cég-
jegyzékszáma: 20 09 064513; adószáma: 11971403-2-20)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelyei(i):
8284 Nemesgulács, József A. út 80.
Jogelõd(ök):
Székely Kanadai–Magyar Szolgáltató és Kereskedelmi

Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS

Általános Vállalkozási Rt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. lh. 7–8. cégjegyzékszáma: 01 10 044074.

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-07-020170/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 3. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) KLIMATIKA Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (8900 Zala-
egerszeg, Stromfeld A. u. 2.; cégjegyzékszáma: 20 09
065280; adószáma: 12795617-2-20) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: PÉNZINFO Könyv-
szakértõ és Szaktanácsadó Kft., 9800 Vasvár, Szentmi-
hályfalvi u. 19/ A, cégjegyzékszáma: 18 09 100615.

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-07-020190/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 24. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) NOVA PRODUKT Ipari és
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (8900
Zalaegerszeg, Petõfi u. 20.; cégjegyzékszáma: 20 09
066006; adószáma: 11011176-2-20) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
SYDOW & HEIL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlá-

tolt Felelõsségû Társaság
NOVA HOLDING Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Fe-

lelõsségû Társaság
Elõzõ székhelyei(i):
7773 Villány, Munkácsy M. u. 4.
8705 Somogyszentpál, Hegyhát út 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS

Általános Vállalkozási Rt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. lh. 7–8. cégjegyzékszáma: 01 10 044074.
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A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-07-020177/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 16. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) ZEG-ÕR DEFEND Sze-
mély- és Vagyonvédelmi Szolgáltató Korlátolt Felelõs-
ségû Társaság (8900 Zalaegerszeg, Széperdõ utca
20438. hrsz.; cégjegyzékszáma: 20 09 066263; adószáma:
13252795-2-20) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Nem bejegyzett elnevezése(i):
ZEG-ÕR Személy- és Vagyonvédelmi Szolgáltató Kor-

látolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Fel-

számoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 33/ A I/1. cégjegyzékszáma: 03 09 106294.

A Zala Megyei Bíróság
2.Fpk.20-07-020199/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 20. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) SOLIDUS Értékpapír
Forgalmazó Részvénytársaság „végelszámolás alatt”
(8360 Hévíz, Vörösmarty u. 44.; cégjegyzékszáma: 20 10
040165; adószáma: 11344751-2-20) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
HÚSIPARI TERMELÉSI KERESKEDELMI ÉS Szol-

gáltató RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
SOLIDUS Értékpapír Forgalmazó Részvénytársaság
Elõzõ székhelyei(i):
8900 Zalaegerszeg, Kodály u. 3.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereske-

delmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1135 Buda-
pest, Csata u. 11. cégjegyzékszáma: 01 10 041640.

CÉGHIRDETMÉNYEK

Felhívás vagyon értékesítésére

A KERSZI Zrt. (Cg.: [01 10 041640]; 1135 Budapest,
Csata u. 11. mfszt. 7.) mint a Jász-Nagykun-Szolnok Me-

gyei Bíróság 1. Fpk. 16-05-000097/8. számú jogerõs vég-
zésével kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat

keretében értékesíti a Grafiti Nyomda 97 Kft. „f. a.”
(Cg.: [16 09 004844]; 5000 Szolnok, Dobó I. út 32/2.) tu-
lajdonát képezõ gépeket, gépjármûvet:

1. Használt, üzemképtelen alkatrészként használható
nyomdaipari gépek, számítástechnikai eszközök.

(Stancgép, Romayor ofset nyomdaipari gép, Grafopress
tégelynyomó, perforáló gép, Dibipack, számítógép).

Irányár (egy összegû): 300 000 Ft + áfa.
2. FIAT Scudo 2.0 JTD EL Furgon, gyártási év 2002,

lejárt mûszakival, oldala sérült.
Irányár: 1 000 000 Ft + áfa.

A pályázat benyújtásának határideje:

2007. október 26. 10 óra.

A pályázat benyújtásának helye: KERSZI Zrt. szolnoki
iroda, 5000 Szolnok, Ságvári krt. 21. fszt. 2.

A pályázat bontásának ideje: a Cégközlönyben történõ
megjelenését követõ 15. napon, 2007. október 26-án 10 óra
30 perc, közjegyzõ által, melyrõl jegyzõkönyv készül.

A pályázati bánatpénz az irányár 5%-a, melyet a KER-
SZI Zrt. szolnoki irodájának pénztárába kell befizetni a pá-
lyázat benyújtásának határidejére.

A pályázaton meghirdetett vagyontárgyak vonatkozásá-
ban a felszámoló a kellékszavatosságot kizárja, azokat je-
len állapotban értékesíti.

A vagyontárgyakkal kapcsolatban részletes felvilágosí-
tás kérhetõ a felszámolóbiztostól, illetve megtekinthetõk
elõzetes egyeztetést követõen.

A vevõ köteles a teljes vételárat a 15 napon belül meg-
kötendõ adásvételi szerzõdésben meghatározottak szerint
megfizetni.

Ha ezt a vevõ – neki felróható ok következtében – elmu-
lasztja, a bánatpénz összegét elveszíti. A bánatpénz össze-
ge a vételárba beszámít, a nem nyertes pályázónak 5 napon
belül kamatmentesen visszafizetésre kerül. A vagyontár-
gyak birtokba és tulajdonba adására a teljes vételárnak a
szerzõdés szerinti megfizetése esetén kerül sor.

A pályázaton való részvételi feltételei:
– a pályázó adatait, a vételárat és a fizetési feltételeket

tartalmazó írásbeli ajánlat,
– az ajánlatot kettõs, zárt borítékban kell benyújtani, a

külsõ borítékon a „Grafiti Nyomda 97 Kft. pályázat” meg-
jelöléssel,

– a pályázaton résztvevõ jogi személynek 1 hónapnál
nem régebbi cégkivonattal és az eljárásra való jogosultsá-
gát igazoló okirattal kell rendelkezni,

– a bánatpénz megfizetésének igazolása,
– az ajánlati kötöttség vállalásának idõpontját tartalma-

zó nyilatkozat.
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A pályázat eredményének kihirdetésére, a pályázat be-
nyújtásának helyszínén, ugyanaznap 13 órai kezdettel ke-
rül sor. Ha több megfelelõ, azonos értékû pályázat érkezik,
a felszámoló a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart.

A felszámoló fenntartja a jogát, hogy megfelelõ áraján-
lat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

Az elõvásárlásra jogosultak e jogukat a nyilvános pá-
lyázat keretein belül gyakorolhatják oly módon, hogy a
véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándék-
ról nyilatkozatot tesznek. Az elõvásárlási jog gyakorlása
érdekében a felszámoló felhívja az érdekeltek figyelmét
arra, hogy a jog gyakorlására irányuló szándékukat a pá-
lyázatok benyújtási határidejéig írásban kötelesek
bejelenteni.

Követelések beszámításának lehetõsége kizárt.
További felvilágosítást ad Gyalai Katalin felszámoló-

biztos a 06 (56) 425-305-ös, illetve a 06 (30) 496-0638-as
telefonszámon.

A NOVUM Pénzügyi, Gazdasági Tanácsadó és Mûsza-
ki Szolgáltató Kft. (Cg.: [01 09 268312]; 1068 Budapest,
Benczúr u. 8. I. 5.) mint a BÉKÉSFACT Gazdasági,
Pénzügyi, Tanácsadó Kft. „f. a.” (cégjegyzékszáma:
[01 09 708792]; székhelye: 1052 Budapest, Bécsi u. 5.;
adószáma: [11053260-2-41]) kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíti a BÉKÉSFACT Gazdasági, Pénzügyi, Ta-
nácsadó Kft. tulajdonában álló ingatlanokat:

1. vagyoncsoport:
Sülysáp belterület 1/1 tulajdoni hányadú kivett beépítet-

len terület besorolású 4015. hrsz.-ú 1563 m2 ingatlan.
Irányár: 2 800 000 forint + áfa.
2. vagyoncsoport
Sülysáp belterület 1/1 tulajdoni hányadú beépítetlen te-

rület besorolású 4016. hrsz.-ú 1724 m2 ingatlan.
Irányár: 3 000 000 forint + áfa.
Az 1. és 2. vagyoncsoportok esetében a bánatpénz mér-

téke a bruttó irányár 10%-a.
A fentiekben meghatározott 1–2. vagyoncsoportok

megvásárlására kizárólag együttesen lehet ajánlatot tenni.
A megvásárlásra felkínált ingatlanokért az eladó kellék-

szavatosságot nem vállal, azt kifejezetten kizárja.
A vételárat a szerzõdéskötéstõl számított 15 naptári na-

pon belül, átutalással kell megfizetni. A beszámítást a
csõdtörvény kizárja.

A csõdtörvény 49/C. §-ában meghatározott elõvásárlási
jogosultak elõvásárlási jogukat a jelen pályázati eljárás ke-
retében gyakorolhatják.

A pályázati eljárás részletes feltételeit megállapító, va-
lamint a meghirdetett ingatlanokat bemutató feltételfüzet

mindkét vagyoncsoportra vonatkozóan a NOVUM Pénz-
ügyi, Gazdasági Tanácsadó és Mûszaki Szolgáltató Kft.
felszámoló irodájában (1068 Budapest, Benczúr u. 8. I. 5.)
munkanapokon 9–12 óra között megtekinthetõ, illetve
megvásárolható.

A pályázati ajánlatok érvényességének feltétele a bánat-
pénz elõzetes megfizetése a BÉKÉSFACT Kft. „f. a.”
Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett
73600149-10003121 számú bankszármájára. (A közle-
mény rovatba feltétlenül fel kell tüntetni: „BÉKÉSFACT
Kft. f. a. bánatpénz”.) A bánatpénz akkor tekinthetõ megfi-
zetettnek, ha azt az itt megadott bankszámlaszámom az
ajánlattételi határidõ elõtt 24 órával jóváírták. A bánatpénz
elõzetes megfizetését a pályázat benyújtásakor igazolni
kell.

Az elõre megfizetett bánatpénz a nyertes pályázó eseté-
ben a vételárba beszámításra kerül, míg a többi pályázónak
a pályázatok értékelését követõ 8 munkanapon belül
visszautalásra kerül. A bánatpénz a pályázók javára nem
kamatozik.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó fõbb adatait,
30 napnál nem régebbi cégkivonatát, a képviseletre jogosult
személy aláírási címpéldányát. Magánszemély pályázó ese-
tén a pályázatot teljes bizonyító erejû magán- vagy közok-
iratba kell foglalni.

A pályázatnak tartalmaznia kell az ajánlott vételárat fo-
rintban, és nyilatkozatot arról, hogy az áfa e fölött értendõ,
valamint a pályázó nyilatkozatát a pályázati feltételek és a
pályázati feltételfüzetben szereplõ adásvételi szerzõ-
dés-tervezet elfogadásáról és arról, hogy a nyertes pályázó
az adásvételi szerzõdést a felszámoló felhívására 5 napon
belül megköti. A pályázati ajánlatokban 60 napos ajánlati
kötöttséget kell vállalni.

A pályázati ajánlatokat magyar nyelven egy példány-
ban, a pályázóra való utalás nélküli, zárt borítékban,
„BÉKÉSFACT Kft. f. a. – pályázat” jeligével ellátva,
dr. Walkshöfer Katalin budapesti közjegyzõ irodájában
(Budapest VI. kerület, Bajcsy-Zsilinszky út 65. II. 3.)
– személyesen, vagy kézbesítõ útján –

2007. október 26-án 8 óra 30 perctõl 9 óráig

lehet benyújtani. A pályázati ajánlatok átvételérõl a pályá-
zó kérésére átvételi elismervényt kap.

A pályázati ajánlatokat a benyújtásuk helyszínén, 9 óra-
kor, közjegyzõ jelenlétében bontja fel a felszámoló. A pá-
lyázati ajánlatokról közjegyzõi okirat készül. A pályázat-
bontáson azok a pályázók, akik a bánatpénzeket megfizet-
ték, és ajánlatukat határidõben nyújtották be, részt ve-
hetnek.

A pályázatok nyilvános értékelésére (eredményhirde-
tésre) 2007. november 5-én 9 órakor kerül sor a felszámoló
székhelyén (Budapest VI., Benczúr u. 8. I. 5.). A felszá-
moló minden pályázót írásban értesít, egyben a nyertes pá-
lyázót értesíti az adásvételi szerzõdés megkötésének idõ-
pontjáról.
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Amennyiben a benyújtott legmagasabb ajánlati árat kö-
vetõ ajánlati ár (ajánlati árak) a legmagasabb ajánlati ár
90%-át eléri (elérik), a felszámoló a pályázók között –
közjegyzõ jelenlétében – nyilvános ártárgyalást tart. Az
ártárgyalásra a felszámoló azokat az ajánlattevõket hívja
meg, akiknek az adott vagyoncsoportra benyújtott ajánlati
ára a legmagasabb ajánlati ár 90%-át elérte.

A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem je-
lent értékesítési kötelezettséget, megfelelõ ajánlat hiányá-
ban a pályázatot eredménytelennek nyilváníthatja, és új
pályázatot írhat ki.

Az értékesítésre meghirdetett ingatlanok elõzetes
egyeztetés alapján tekinthetõek meg [Tóth József, telefon:
06 (30) 931-0686].

További felvilágosítással Tankó Ilona felszámolóbiztos
(telefon: 321-8201) és Tóth József [telefon: 06 (30)
931-0686] készséggel áll rendelkezésre.

A DR. FELSÕ Vállalkozásszervezõ és Csõdtanácsadó
Kft. (Cg.: [01 09 679649]; 1072 Budapest, Dob u. 52.)
mint felszámoló

pályázati felhívást

tesz közzé az IKARUS TRUCK Motor- és Gép-
gyártó Kft. „f. a.” (Cg.: [07 09 006489]; 8000 Székesfe-
hérvár, Repülõtér, hrsz. 7609/2.) tulajdonát képezõ alábbi
vagyoni eszközökre:

– Alapanyagok, kötõelemek.
Irányár: 156 000 Ft + 20% áfa.
Bánatpénz: 20 000 Ft.
– Szerelvények, technológiai segédanyagok.
Irányár: 181 000 Ft + 20% áfa.
Bánatpénz: 22 000 Ft.
– Egyéb anyagok.
Irányár: 466 000 Ft + 20% áfa.
Bánatpénz: 55 000 Ft.
A bánatpénzt az adós cég felszámoló által vezetett házi-

pénztárába kell befizetni (1072 Budapest, Dob u. 52.) a pá-
lyázat benyújtása elõtt.

Az eszközökkel kapcsolatban felvilágosítást ad: Kissné
Ágics Ilona felszámolóbiztos a 321-4210-es telefon-
számon.

A pályázatokat feladó nélküli zárt borítékban kell leadni
a felszámoló székhelyére: 1072 Budapest, Dob u. 52. II. 9.,

2007. október 30. 11 óráig,

IKARUS TRUCK Kft. „f. a.” megjelöléssel.

Az írásban benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó nevét, adatait,

– cég esetén a cégjegyzékszámot, 3 hónapnál nem ré-
gebbi cégkivonatot,

– az ajánlott vételárat,
– az ajánlott fizetési feltételeket,
– a bánatpénz befizetésének igazolását,
– a 90 napos ajánlati kötöttség vállalását.
A pályázat bontására a felszámoló székhelyén (1072

Budapest, Dob u. 52. II. 9.) 2007. október 30-án kedden,
11 óra 30 perckor, közjegyzõ jelenlétében kerül sor.

A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy a megfe-
lelõ, azonos értékû ajánlatot benyújtó pályázók között
nyilvános ártárgyalást tartson.

Az árversenyre a bontást követõen, 2007. október 30-án
12 órakor kerülhet sor.

Eredményhirdetés 2007. október 30-án 12 óra 30 perc-
kor.

A felszámoló fenntartja magának azt a jogát, hogy meg-
felelõ ajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek
nyilvánítsa.

A teljes vételár megfizetése a tulajdonba és birtokba-
adás feltétele.

A nem nyertes pályázónak a felszámoló a bánatpénzt az
eredményhirdetést követõen visszafizeti.

A vételárba a hitelezõi követelés beszámítására nincs
lehetõség.

A felszámoló elõnyben részesíti azt a pályázót, aki az
eszközöket együtt pályázza meg.

A CRAC-ORG Felszámoló és Csõdmenedzselõ Zrt.
(cégjegyzékszám: [01 10 045271]; 1075 Budapest,
Károly krt. 3/A; felszámolóbiztos irodája: 6000
Kecskemét, Árpád krt. 4.) mint a Jámbor Kereske-
delmi és Szolgáltató Kft. „f. a.” (cégjegyzékszám:
[03 09 103190]; 6000 Kecskemét, Matkói út 18.; felszá-
molóbiztos: Puskás Béla) felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíti az adós cég tulajdonában lévõ, természet-
ben a Gyöngyös, Farkasmály Orczy pincészet 8751/20/A,
B, C, D, F, G, H, M, N hrsz.-ú, a 8751/23., 24., 25.,
26. hrsz.-ú belterületi ingatlanok (11 pinceág és 4 épület)
1/1 tulajdoni hányadát, mely természetben Gyöngyös, Far-
kasmályon helyezkedik el. Az ingatlanokkal együtt kerül-
nek értékesítésre a bennük elhelyezett, leltárilag az adott
ingatlanhoz tartozó eszközök (hordók).

Ingatlan irányár:
A meghirdetett helyrajzi számokra együtt:

225 000 000 Ft (kettõszázhuszonötmillió forint).
Az ingatlanokat a felszámoló elsõsorban egyben kí-

vánja értékesíteni.
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A pályázat lebonyolítására az 1997. évi XXVII. tör-
vénnyel módosított 1991. évi IL. tv. (csõdtörvény) elõ-
írásai az irányadók.

A pályázaton való részvétel feltétele:
– Az áfa nélkül számított irányár 5%-ának megfelelõ

mértékû bánatpénz letétbe helyezése a felszámolóbiztos
irodájában a házipénztárba készpénzben.

– Nyilatkozat arról, hogy a pályázó ajánlatát a beadási
határidõtõl számított 60 napig fenntartja.

– A pályázati tájékoztató megtekintése a felszámolónál
és az abban foglaltak elfogadása.

A pályázatoknak tartalmazniuk kell többek között a pá-
lyázó fõbb adatait, az ajánlott áfamentes vételárat, a bánat-
pénz befizetésének igazolását, s a fizetési feltételekre vo-
natkozó nyilatkozatot.

A meghirdetett ingatlanok elõzetes egyeztetés alapján
megtekinthetõk. [Érdeklõdni: 06 (20) 996-3708 vagy a 06
(76) 486-606-os telefonszámon.]

A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy:
– megfelelõ ajánlatok hiányában a pályázatot ered-

ménytelennek nyilvánítsa, s új pályázat kiírásáról döntsön,
– a legjobb ajánlatot tevõkkel további tárgyalásokat

folytasson.
A pályázatok elbírálása során elõnyben részesítjük azon

pályázót, aki vállalja az azonnali készpénzfizetést.
Az írásos pályázati ajánlatokat személyesen, vagy meg-

hatalmazott útján, zárt borítékban „Jámbor Kft. –
PÁLYÁZAT” jeligével a felszámolóbiztos irodájában
(6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.) a titkárságon kell benyúj-
tani, melynek határideje

2007. november 9. (péntek) 12 óra.

A pályázatok bontása közjegyzõ jelenlétében történik.
A beérkezett ajánlatok elbírálására, az esetleges ártárgya-
lásra, a döntés kihirdetésére 2007. november 16-án (pén-
tek) 11 órai kezdettel kerül sor, amelynek helyszíne a fel-
számolóbiztos irodája Kecskemét, Árpád krt. 4. szám alatt.

Az eljárásra vonatkozó az 1991. évi IL. tv. (csõdtör-
vény) 49/C. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen
az elõvásárlásra jogosultak e jogukat ezen idõpontban és
helyszínen gyakorolhatják kizárólagosan.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást ad
hétfõn 9–12 óra között Puskás Béla felszámolóbiztos [tel.:
06 (76) 486-606 vagy 06 (20) 996-3708].

Az A + P Módszer Kft. (cégjegyzékszám:
[01 09 461769]; 1111 Budapest, Budafoki út 16.) mint a
VIP-BAU Lakásépítõ és Hasznosító Kft. „f. a.” (cég-

jegyzékszám: [01 09 698465]; 1134 Budapest, Tüzér
u. 44.) kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat

keretében értékesíti 27941/24/A/1. hrsz. alatti, természet-
ben a 1134 Budapest XIII., Tüzér u. 44. szám alatt talál-
ható, teremgarázs 12. számú gépkocsi beállóját.

Az értékesítésre felkínált ingatlan irányára: 1 500 000 Ft
+ áfa (egymillió-ötszázezer forint + áfa).

Pályázati feltételek:

– egyértelmûen meghatározott vételi ár és fizetési felté-
telek megjelölése;

– az ajánlattevõ adatai, társaságok esetén 30 napnál
nem régebbi cégkivonat csatolása;

– bánatpénz-befizetés igazolása.

A pályázat részletes feltételeit tartalmazó tenderfüzet a
felszámoló irodájában (1111 Budapest, Budafoki út 16.,
munkanapokon 12–15 óráig) 50 000 Ft + áfa befizetése el-
lenében megvásárolható, illetve a fent megjelölt idõpont-
ban megtekinthetõ.

A bánatpénz összege 200 000 Ft, melyet az A + P Mód-
szer Kft. 11711041-20460815 számú bankszámlájára kell
befizetni legkésõbb 2007. november 8-i értéknappal. A bá-
natpénzt a nyertes pályázó ajánlatában foglalóként
vesszük figyelembe, a sikertelen pályázóknak a bánatpénz
összege az eredményhirdetést követõen visszautalásra
kerül.

A pályázat benyújtásának határideje:

2007. november 12.

Pályázatok értékelése, eredményhirdetés: 2007. novem-
ber 19.

Pályázatok benyújtásának módja: zárt borítékban, sze-
mélyesen a felszámoló irodájában (1111 Budapest, Buda-
foki út 16., 12–15 óra között) vagy postán, „VIP-BAU Pá-
lyázat” címmel, az 1518 Budapest, Pf. 93 postafiókcímre.

Az elõvásárlásra jogosultak az elõvásárlási jogukat ki-
zárólag a jelen pályázati eljárás során gyakorolhatják.

A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy – megfe-
lelõ ajánlat hiányában – a pályázatot eredménytelennek
nyilvánítsa.

A pincehelyiség helyszíni megtekintésével, valamint
további pályázati információkkal kapcsolatban a 06 (1)
365-1745, illetve a 06 (30) 436-5289-es telefonszámokon,
Terdik Tibor felszámolónál lehet érdeklõdni.
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Az A + P Módszer Kft . (cégjegyzékszám:
[01 09 461769]; 1111 Budapest, Budafoki út 16.)
mint az Eurolegnami Kft. „f. a.” (cégjegyzékszám:
[11 09 009299]; 2941 Ács, Ipar u. 2.) kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat

keretében értékesíti a Volvo LC típusú rakodógépet.
Az értékesítésre felkínált rakodógép irányára:

7 000 000 Ft + áfa. A rakodógép felújításra szorul, garanci-
át, szavatosságot nem vállalunk.

Pályázati feltételek:
– egyértelmûen meghatározott vételi ár és fizetési felté-

telek megjelölése;
– az ajánlattevõ adatai, társaságok esetén 30 napnál

nem régebbi cégkivonat csatolása;
– bánatpénz-befizetés igazolása.
A bánatpénz összege 200 000 Ft, melyet az A + P Mód-

szer Kft. 11711041-20460815 számú bankszámlájára kell
befizetni legkésõbb 2007. november 8-i értéknappal. A bá-
natpénzt a nyertes pályázó ajánlatában foglalóként
vesszük figyelembe, a sikertelen pályázóknak a bánatpénz
összege az eredményhirdetést követõen visszautalásra
kerül.

A pályázat benyújtásának határideje:

2007. november 12.

Pályázatok értékelése, eredményhirdetés: 2007. novem-
ber 19.

Pályázatok benyújtásának módja: zárt borítékban, sze-
mélyesen a felszámoló irodájában (1111 Budapest, Buda-
foki út 16., 12–15 óra között) vagy postán, „Pályázat” cím-
mel, az 1518 Budapest, Pf. 93 postafiókcímre.

Az elõvásárlásra jogosultak az elõvásárlási jogukat ki-
zárólag a jelen pályázati eljárás során gyakorolhatják.

A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy – megfe-
lelõ ajánlat hiányában – a pályázatot eredménytelennek
nyilvánítsa.

A munkagép megtekintésével, valamint további pályá-
zati információkkal kapcsolatban a 06 (1) 365-1745, illet-
ve a 06 (30) 436-5289-es telefonszámokon, Terdik Tibor
felszámolónál lehet érdeklõdni.

A BROSS Válságkezelõ Kft. (Cg.: [01 09 666223]; 1015
Budapest, Hattyú u. 3/A; levelezési cím: 1276 Budapest,
Pf. 77) mint a ,,Toldi Miklós” Mezõgazdasági Termelõk

Szövetkezete „f. a.” (Cg.: [13 02 050389]; 2750 Nagy-
kõrös, Temetõhegy dûlõ 3.) felszámolója

nyilvános pályázati felhívás

útján értékesíteni kívánja a szövetkezet 1/1 tulajdonú aláb-
bi ingatlanát.

Az ingatlan-nyilvántartásban 0294/2. hrsz. alatti kivett
vízmû, amely 1337 m2 területû. A területen meglévõ víz-
mû kútjának vízhasználati joga a nagykõrösi önkormány-
zat birtokában van, azonban a tulajdoni lapon ez nem sze-
repel.

Az ingatlan Nagykõrös város délkeleti részén a Csong-
rádi út–Baracsi utca közötti, részben belterületté nyilvání-
tott, részben külterületi ingatlancsoportban található.

A 2750 Nagykõrös, Baracsi utca jobb oldalának épí-
tési telek határvonalára illeszkedõ, valamint beékelõdik
a 0294/11. hrsz.-ú, közel téglalap alakú ingatlan sarok-
részébe, a Városi Kórháznak a Baracsi utcával párhuza-
mos, meghosszabbított vonalában. A földterületnek
közvetlen megközelítési lehetõsége nincs sem közúton,
sem dûlõúton; sem valamely Baracsi utcai telek szolgal-
mi jogán.

A piaci viszonyítások alapján a tárgyi kivett vízmû föld-
területének eladási irányára 200 000 Ft + áfa.

Az ingatlannal kapcsolatosan felvilágosítást ad a szö-
vetkezetnél Czira Magdolna a 06 (53) 350-933-as telefon-
számon munkanapokon, valamint Csorba Istvánné felszá-
molóbiztos a 212-0992-es telefonszámon munkanapokon
8–12 óráig.

A pályázaton természetes és jogi személyek, jogi sze-
mélyiség nélküli társaságok vehetnek részt.

A pályázat benyújtási határideje: a Cégközlönyben
történõ megjelenést (2007. október 11.) követõ 15. nap
12 óra.

Bánatpénz: a megajánlott nettó vételár 10%-a.
A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell:
– Az ajánlattevõ nevét (cégét), címét (székhelyét), tár-

saságoknál 30 napnál nem régebbi cégkivonatot és a cég-
jegyzésre jogosult 30 napnál nem régebbi aláírási címpél-
dányát.

– A bánatpénz befizetésének igazolását a Toldi Szö-
vetkezet Budapest Bank Rt.-nél vezetett 10103812-
15153537-00000000 számú bankszámlára, „pályázat”
és „bánatpénz” megjelöléssel. A bánatpénz befizetésé-
nek határideje: a pályázat benyújtásának határideje.
A befizetés teljesítése az a nap, amikor a bank a bánat-
pénz összegét a Toldi Szövetkezet bankszámláján jóvá-
írja. Megajánlott vételárat számmal és betûvel leírva.

– A fizetés módját és határidejét.
– Nyilatkozatot arról, hogy 60 napos ajánlati kötöttsé-

get vállal.
– Az ajánlati kötöttség a pályázatnyertesség értesítésé-

nek kézhezvételét követõ munkanaptól kezdõdik.
A pályázat benyújtásának módja: kettõs borítékban,

melyben a belsõ zárt borítékra legyen ráírva a pályázat ne-
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ve „Toldi vízmû pályázat” megjelöléssel. A pályázat le-
adása: postán vagy személyesen, munkanapokon 8–12 óra
között, a BROSS Válságkezelõ Kft. 1015 Budapest,
Hattyú u. 3/A fszt. 2. szám alatti székhelyén.

A személyesen benyújtott pályázatok átvételérõl elis-
mervényt állítunk ki.

A postai úton történõ benyújtás esetén a késve történõ
beérkezésért a felszámoló nem vállalja a felelõsséget.

A pályázat elbírálására a pályázat bontását követõ
10 munkanapon belül kerül sor.

Az értékelés során nyertes az az érvényes pályázat,
amelyik a legmagasabb vételárat tartalmazza. A döntésrõl
a pályázók írásban kapnak tájékoztatást.

Jelen felhívás a felszámoló részére nem jelent értékesí-
tési kötelezettséget, az értékesítéstõl elállhat, megfelelõ
ajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvá-
níthatja. Az értékesítési eljárás eredménytelenné nyilvání-
tása a felszámoló és a „Toldi Miklós” Mezõgazdasági Ter-
melõk Szövetkezete „f. a.” számára kártérítési kötelezett-
séget nem keletkeztet.

A felszámoló a hatályos 1991. évi IL. tv. alapján felhív-
ja az esetleges érdekelteket elõvásárlási joguk gyakorlásá-
ra. Az elõvásárlási jog gyakorlása érdekében a felszámoló
felhívja az érdekeltek figyelmét arra, hogy a jog gyakorlá-
sára irányuló szándékukat jelentsék. A pályázaton termé-
szetes és jogi személyek, jogi személyiség nélküli társasá-
gok vehetnek részt.

A Délprodukt Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Cg.:
[06 09 001253]; 6726 Szeged, Petrozsényi u. 16/4.;
Sáfrány Mihály felszámolóbiztos) mint a CSANÁD
BÚTOR Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
„f. a.” (Cg.: [06 09 006494]; 6900 Makó, Rákosi út 6.)
felszámolója az 1991. évi IL. tv. 49/A. § (1) bekezdése
alapján

nyilvános pályázat

útján kívánja értékesíteni az adós cég vagyonát az alábbiak
szerint:

Az adásvétel tárgya: faipari készletek
– laminált bútorlapok,
– élfóliák,
– furnérok,
– táblásított elemek,
– lapfóliák,
– fali csempék,
– fedlapok,
– egyéb bútor- és asztalosipari segédanyagok, kel-

lékek.
Irányár: a nyilvántartási ár 70%-a.
Az irányár az áfát is tartalmazza.

A pályázaton való részvétel feltétele:
– 40 napos ajánlati kötöttség vállalása,
– az irányár 5%-ának bánatpénzként történõ befize-

tése a Délprodukt Kft. Erste Bank Rt. szegedi fiókjánál
vezetett 11606002-05654300-06000003 számú számlá-
jára, „CSANÁD BÚTOR Kft. f. a.” megjelöléssel, leg-
késõbb a pályázat benyújtásának határidejéig.

– A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó fõbb ada-
tait, az ajánlott áfamentes vételárat, a fizetési feltételekre
vonatkozó nyilatkozatot és fedezetigazolást.

A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy:
– megfelelõ ajánlatok hiányában a pályázatot ered-

ménytelennek nyilvánítsa, és új pályázat kiírásáról
döntsön,

– több azonos (10%-on belüli) árajánlat esetén a felszá-
moló ártárgyalást tart, melynek idõpontját és helyét az ér-
dekeltekkel az ártárgyalást megelõzõen írásban közli.
A pályázatok elbírálása során elõnyben részesítjük azon
pályázót, aki vállalja az azonnali készpénzfizetést.

Az írásos pályázati ajánlatokat kettõ példányban, zárt
borítékban, „CSANÁD BÚTOR Kft. Pályázat” jeligével, a
Délprodukt Kft., 6722 Szeged, Attila u. 11. szám alatti iro-
dájában kell benyújtani.

Az ajánlatok benyújtási idõpontja: legkésõbb jelen hir-
detmény Cégközlönyben való közzétételétõl (2007. októ-
ber 11.) számított 15. nap 12 óra.

A pályázatok bontására a benyújtási határidõt követõ
8 napon belül, közjegyzõ jelenlétében kerül sor. A benyúj-
tási határidõt követõ 15 napon belül a felszámoló a pályá-
zatokat értékeli, annak eredményérõl az érdekelteket érte-
síti. Az értékelésrõl jegyzõkönyv készül, melyet bármelyik
hitelezõ megtekinthet.

Az elõvásárlásra jogosultak elõvásárlási szándékukat a
pályázat benyújtási határidejéig írásban nyújthatják be. Az
értékesítésre kerülõ vagyontárgyak a helyszínen megte-
kinthetõk. A meghirdetett vagyontárggyal kapcsolatos fel-
világosítás, és a pályázattal kapcsolatos egyéb kérdések te-
kintetében rendelkezésre áll: dr. Kovács Gábor a felszá-
moló megbízottja [tel.: 06 (20) 218-2995].

A VECTIGALIS Általános Vállalkozási Zártkörûen mû-
ködõ Részvénytársaság (Cg.: [01 10 044074]; székhely:
1051 Budapest, Mérleg u. 12. V. 7–8.; korábbi székhely:
7621 Pécs, Mátyás király u. 21.; levelezési cím: 7601 Pécs,
Pf. 378) mint a Sümegi Ruhaipari Kft. „f. a.” (Cg.:
[19 09 507024]; 8330 Sümeg, Kossuth u. 30.), Veszprém
Megyei Bíróság 6. Fpk. 19-05-000146/18. számú végzésé-
vel kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat

útján, figyelemmel a többször módosított 1991. évi IL. tör-
vény nyilvános értékesítésre vonatkozó szabályaira, érté-
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kesíteni kívánja az adós gazdálkodó szervezet tulajdonát
képezõ

sümegi 240/1. hrsz.-ú 2918 m2 ipartelep megnevezésû
ingatlant, a rajta található varroda és melléképületekkel, il-
letve a benne található gépekkel, berendezésekkel (sza-
bászgépek, varrógépek, vasalók) 100 000 000 Ft + áfa
áron.

A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos véte-
li ajánlatokat kér benyújtani, melyeket VECTIGALIS Zrt.,
8200 Veszprém, Egyetem u. 9. szám alatti címre
„SÜMEGI RUHAIPARI Kft. VÉTELI AJÁNLAT” meg-
jelöléssel, zárt borítékban kér postai úton vagy személye-
sen eljuttatni. A felszámoló részbeni ajánlatot is elfogad,
de elõnyben részesíti az egybeni vételi ajánlatokat.

A vételi ajánlatok beérkezésének határideje legkésõbb
jelen hirdetmény Cégközlönyben való közzétételétõl
(2007. október 11.) számított 30. nap 12 óra. A felszámoló
a személyesen benyújtott pályázatok átvételérõl elismer-
vényt állít ki.

A pályázaton való részvétel feltétele az is, hogy a pályá-
zó 1 000 000 Ft összegû bánatpénzt a Sümegi Ruhaipari
Kft. f. a. MKB Bank Rt.-nél vezetett 10300002-26003388-
00003285 számú bankszámlájára „bánatpénz” megjelölés-
sel a pályázat benyújtásának határidejéig befizesse.

Az ajánlatoknak tartalmaznia kell: magánszemély aján-
lattevõ esetében a pályázó nevét, személyi adatait, címét,
az azonosítására alkalmas további adatokat, az ajánlott
nettó vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, nyilatkozatot
60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról, valamint a vételár
fedezetének hitelt érdemlõ igazolását és a bánatpénz befi-
zetésének igazolását; vállalkozás, illetve társaság ajánlat-
tevõ esetében a pályázó nevét, székhelyét, az azonosításá-
ra alkalmas további adatokat, hatályos cégkivonatát, a cég-
jegyzésre jogosult vezetõ tisztségviselõ(k) aláírási címpél-
dányát, az ajánlott nettó vételárat, a vállalt fizetési feltéte-
leket, nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásá-
ról, valamint a vételár fedezetének hitelt érdemlõ igazolá-
sát és a bánatpénz befizetésének igazolását.

A nyilvános értékesítésen tulajdonjogot szerzõ pályázó
az eladóval szemben beszámítással nem élhet.

Az ajánlatok bontására a benyújtási határidõt követõ
8 napon belül közjegyzõ jelenlétében kerül sor. Megfelelõ,
azonos értékû pályázatok esetén a felszámoló az ajánlatte-
võk között mindenképp ártárgyalást tart, melynek feltéte-
leit a résztvevõkkel elõzetesen ismerteti.

A felszámoló a pályázatot megfelelõ ajánlat hiányában
eredménytelennek nyilváníthatja és új pályázatot írhat ki.

További információ Szegõné Kemerle Judit felszá-
molóbiztostól a 06 (88) 413-370-es telefonszámon szerez-
hetõ be.

A HELP Kereskedelmi Szolgáltató és Tanácsadó Kft.
(cégjegyzékszáma: [18 09 000505]; 9700 Szombathely,
Kiskar u. 1.) mint a FOOD AND PACK Termelési, Ke-
reskedelmi és Mûszaki Tanácsadó Kft. „f. a.” (cégjegy-
zékszáma: [18 09 106800]; 9700 Szombathely, Szent
Flórián krt. 2.; adószáma: [10621693-2-18]), a Vas
Megyei Bíróság 5. Fpk. 18-06-000082/4. számú végzésé-
vel kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíteni kívánja a felszámolás alatt álló társaság
tulajdonát képezõ, becsehelyi 0201. hrsz.-ú, külterületen
lévõ, kivett mûvelési ágú, szarvasmarhatelep elnevezésû,
29 527 m2 nagyságú ingatlant és a rajta lévõ három darab,
egyenként 300 férõhelyes, összesen 900 férõhelyes, szar-
vasmarhatartásra, illetve -hizlalásra alkalmas istállókat és
a szarvasmarhatelep mûködését biztosító kiszolgáló léte-
sítményeket.

Irányár: 80 000 000 Ft + áfa (nyolcvanmillió forint +
áfa). Bánatpénz: 10 000 000 Ft (tízmillió forint).

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, pontos
címét, a beígért vételárat (nettó ár Ft + áfa). A pályázathoz
mellékelni kell, ha a pályázó vállalkozó, a vállalkozói iga-
zolvány másolatát, gazdasági társaságnál a cégkivonatot,
illetve másolatát, minden esetben a pályázó adószámát,
statisztikai és pénzforgalmi jelzõszámát, valamint a bánat-
pénz befizetését (átutalását) bizonyító banki igazolást.

A pályázatban való részvétel feltétele a bánatpénz befi-
zetése, legkésõbb a pályázat benyújtásának idõpontjáig
a felszámoló által az érdeklõdõknek megadott bank-
számlára.

A vételárba a hitelezõi követelések beszámítására nincs
lehetõség, ezt a felszámoló kizárja.

Az értékesítésre kerülõ ingatlanért és annak egyes ré-
szeiért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal, azo-
kat a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi
meg azzal, hogy a tulajdonjog változásával kapcsolatos
vagyonátruházási illeték, vagy valamennyi más költség a
pályázót (vevõt) terheli, továbbá az esetleg késõbb felme-
rülõ, és az adásvétel idõpontjában nem ismert környezeti
terhet is a vevõ viseli.

A teljes vételár kiegyenlítése az egyes adásvételi szer-
zõdések létrejöttének és a birtokbalépésnek is elõfeltétele.

A pályázatokat legkésõbb – az ajánlott vételár és fize-
tési mód megjelölésével – a Cégközlönyben való megjele-
néstõl (2007. október 11.) számított 45. napon, délelõtt
10 óráig kérjük írásban, személyesen, vagy postai úton be-
nyújtani a felszámoló irodájába: 9700 Szombathely, Kis-
kar u. 1. (postacím: HELP Kft., 9700 Szombathely, Pf. 67),
vagy a zalaegerszegi irodájába: 8900 Zalaegerszeg, Béke-
ligeti u. 1. (postacíme: HELP Kft., 8901 Zalaegerszeg,
Pf. 19).

A zárt borítékra kérjük ráírni: „FOOD AND PACK Kft.
f. a. Pályázat”.
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A pályázatok bontása és elbírálása a benyújtási határidõ
lejárta után számított 20 munkanapon belül megtörténik.

A felszámoló értesíti az elõvásárlásra jogosultakat,
hogy elõvásárlási jogukat ezen nyilvános pályázaton (nyil-
vános értékesítésen) gyakorolhatják.

Az elõvásárlási jog gyakorlása érdekében a felszámoló
felhívja az érdekeltek figyelmét arra, hogy a jog gyakorlá-
sára irányuló szándékukat a pályázatok benyújtási határ-
idejéig írásban bejelenteni szíveskedjenek.

A felszámoló a pályázatot megfelelõ ajánlat hiányában
eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.
Megfelelõ, azonos értékû pályázatok esetén az ajánlatte-
võk között nyilvános ártárgyalás megtartására kerül sor,
melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelõzõ-
en a részt vevõkkel a felszámolóbiztos ismerteti.

Bõvebb felvilágosítás kapható dr. Szabó Ernõ felszá-
molóbiztostól a 06 (92) 510-466, 06 (92) 321-236-os tele-
fonszámokon [telefax: 06 (92) 510-426].

Az A CONT(O)-ROLL Kft. (Cg.: [01 09 681843]; 1023
Budapest, Árpád fejedelem útja 40–41.) a TELL PLAN
Generáltervezõ Kft. „f. a.” (Cg.: [01 09 673455]; 1052
Budapest, Apáczai Csere J. u. 1.) kijelölt felszámolója az
alábbi

nyilvános pályázatot

írja ki.
Értékesítésre kerül a TELL PLAN Kft. „f. a.” tulajdoná-

ban lévõ alábbi ingatlan:
Helyrajzi száma: balatonföldvári belterület 368.
Az ingatlan megnevezése: üdülõépület és udvar.
Az ingatlan címe: Balatonföldvár, Spúr István u. 24.
Az ingatlan nagysága: 1074 m2.
Az ingatlan irányára: 20 000 000 Ft + áfa.
Az ingatlan jellemzése:
A Spúr István utcában utcaszinten elhelyezkedõ sza-

bályos alakzatú földterület, valamint a rajta álló felépít-
mény. Az ingatlan – bár az ingatlan-nyilvántartásba
nincs bejegyezve – Balatonföldvár Önkormányzatának
helyi védelme alatt áll. Így külön felhívjuk az ajánlatte-
võk figyelmét, hogy a beépíthetõség tekintetében tájé-
kozódjanak Balatonföldvár város helyi építési szabály-
zatáról [Balatonföldvár Város Helyi Építési Szabály-
zata 23. § (4)].

Terhet jelent az ingatlanon:
– 1 810 560 Ft és járulékai erejéig a Somogy Megyei

Illetékhivatal javára bejegyzett jelzálogjog (bejegyzõ
határozat: 40167/2002.06.10.).

– 55 000 000 Ft és járulékai erejéig a Kereskedelmi és
Hitelbank Rt. javára bejegyzett jelzálogjog (bejegyzõ ha-
tározat: 31597/2003/2002/09.13.).

– 2 400 000 Ft és járulékai erejéig jelzálog a Somogy
Megyei Illetéhivatal javára (bejegyzõ határozat:
38381/2004.06.03.).

– 1 664 000 Ft és járulékai erejéig a Somogy Megyei
Illetékhivatal javára bejegyzett jelzálogjog (bejegyzõ
határozat: 38382/2004.06.03.).

A felszámoló felhívja az ajánlattevõk figyelmét, hogy
ajánlataikat az ingatlanok természetbe való és azok tulaj-
doni lapjainak megtekintését követõen tegyék meg. Az ér-
tékesíteni kívánt ingatlan vonatkozásában a kellékszava-
tosságot kizárjuk.

Az értékesítés feltételei:
A pályázaton való részvétel feltétele a megpályázni kí-

vánt ingatlan irányára 10%-ának megfelelõ bánatpénz, a
felszámoló Magyar Külkereskedelmi Banknál kezelt
10300002-20609807-70073285 számú bankszámlájára
történõ befizetése, illetve az errõl szóló igazolásnak a pá-
lyázathoz történõ csatolása. A bánatpénz a vételárba be-
számít, sikertelen pályázat esetén (a pályázat elbírálását
követõ) 8 banki napon belõl kamatmentesen visszafizetés-
re kerül.

A bánatpénznek a pályázat benyújtásának idõpontjáig
jóváírásra kell kerülnie a fenti számlán. Az átutaláson kér-
jük feltüntetni a „bánatpénz” megjelölést.

A pályázó ajánlatát legkésõbb a Cégközlönyben történõ
megjelenést (2007. október 11.) követõ 15. nap 24 órájáig
adja postára, amelyet kizárólag a felszámoló címére lehet
postázni kettõs zárt borítékban akként, hogy a pályázatot
tartalmazó zárt borítékon „TELL PLAN Kft. pályázat”
megjelölésen kívül más nem szerepelhet.

A pályázatnak tartalmaznia kell a kiírás szerinti ingatlan
megjelölését, a pályázó adatait; társaság esetén 30 napnál
nem régebbi cégkivonatot, aláírási címpéldányt, az eljá-
rásra jogosult személy meghatalmazását, a fizetés módját,
az ajánlott vételárat.

A pályázatok elbírálása:
A benyújtott pályázatok felbontására közjegyzõ és a fel-

számoló jelenlétében, a beadási határidõt követõ 15 napon
belül kerül sor, elbírálása a bontást követõ 15 napon belül
történik.

A pályázatban részt vevõk az elbírálás eredményérõl ér-
tesítést kapnak. Amennyiben ugyanazon ingatlanra több
(a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-ban eltérõ) ár-
ajánlat érkezik, a felszámoló tárgyalást tûz ki, melynek
idõpontjáról és helyérõl az érdekelt feleket írásban értesíti.

A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem je-
lent értékesítési kötelezettséget, a felszámoló megfelelõ
ajánlat hiányában a pályázatot eredménytelenné nyilvánít-
hatja.

Szerzõdéskötésre a nyertes pályázókkal, a pályázatok
elbírálását követõ 15 munkanapon belül kerül sor, a teljes
vételár egyidejû kiegyenlítésével (vagy a teljes vételár ki-
egyenlítésérõl az adásvételi szerzõdés rendelkezik).

Az elõvásárlásra jogosultak elõvásárlási jogukat jelen
pályázati eljárás keretében gyakorolhatják.
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A felszámoló külön felhívja az esetleges elõvásárlás-
ra jogosultak figyelmét arra, hogy a fent megjelölt pá-
lyázati határidõn belül jelentsék be a felszámolónak,
hogy elõvásárlási jogukkal élni kívánnak.

A beszámítást a csõdtörvény kizárja.

Az LQD Pénzügyi és Gazdasági Szakértõ Kft. (Cg.:
[01 09 566001]; 1032 Budapest, Vályog u. 2–4.) mint a
LAP Stúdió Számítástechnika Kft. „f. a.” (Cg.:
[13 09 105038]; 2000 Szentendre, Kõzúzó u. 8.) bíróság
által kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíteni kívánja a felszámolás alatt álló gazdál-
kodó szervezet tulajdonát képezõ alábbi gépjármûvét.

(Jelige: LAP Stúdió)
Gépkocsi típusa: OPEL COMBO C VAN 1.7 DT
Gyártási év: 2003.
Futásteljesítménye: nem ismert.
Irányár: bruttó 1 800 000 Ft.
A pályázatokat írásban, zárt borítékban, a felszámoló

cég címére kell benyújtani, az 1032 Budapest, Vályog
u. 2–4. szám alatti irodában, a bánatpénz egyidejû befize-
tésével.

A postán küldött pályázatokat dupla borítékban kér-
jük elhelyezni, a belsõre legyen ráírva a jelige, illetve:
pályázat, nem nyitható fel.

A pályázaton való részvétel feltétele a bánatpénz befi-
zetése (az irányár 10%-a).

A benyújtott pályázatok bánatpénzének befizetése a
helyszínen a LAP Stúdió Kft. „f. a.” házipénztárába, vagy
átutalása a LAP Stúdió Kft. „f. a.” ERSTE Banknál veze-
tett 11644006-04440300-44000001 számú bankszámlájá-
ra úgy, hogy az összeg jóváírásra, illetve befizetésre kerül-
jön a pályázat benyújtásának idõpontjáig.

A személyesen benyújtott pályázatokról a felszámoló-
biztos elismervényt állít ki.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, ada-
tait, a pályázat tárgyát, a megajánlott vételárat, a fizetés
módját, határidejét, az ajánlat tartásának határidejét, amely
nem lehet kevesebb, mint a pályázat bontásától számított
két hónap, a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy
az általa felkínált teljes vételár összege a pályázat idõtarta-
ma alatt rendelkezésre áll. Ezek bármelyikének hiánya
esetén a pályázat érvénytelen.

A pályázatok benyújtásának határideje a Cégközlöny-
ben való megjelenéstõl (2007. október 11.) számított
15. nap, déli 12 óra.

A pályázatok elbírálása közjegyzõ jelenlétében törté-
nik, a fenti benyújtási határidõt követõ 7 napon belül,

melynek eredményérõl az érdekeltek 8 napon belül értesí-
tést kapnak.

A pályázat során bejelentkezett elõvételi joggal rendel-
kezõk elõvásárlási jogukat a véglegesen kialakult vételár
ismeretében, a többször módosított 1991. évi IL. tv.-ben
meghatározottak szerint gyakorolhatják. A bejelentkezés
elmaradása az elõvásárlási jog gyakorlását ellehetetleníti.

A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy a pályá-
zatot eredménytelennek nyilvánítsa, továbbá a közel azo-
nos (max. 10%-kal eltérõ) ajánlatot tevõ pályázók között
ártárgyalást tartson, és zártkörû licitálás alapján döntsön.

A pályázattal kapcsolatosan bõvebb felvilágosítást
Tüttõ Imre felszámolóbiztos ad a 250-7812-es telefon-
számon.

Elõzetes egyeztetés alapján a helyszíni megtekintést
biztosítjuk.

Az LQD Pénzügyi és Gazdasági Szakértõ Kft. (Cg.:
[01 09 566001]; 1032 Budapest, Vályog u. 2–4.) mint a
Chicken-Yard Mezõgazdasági Termelõ Kft. „f. a.”
(Cg.: [16 09 006847]; 5300 Karcag, Tilalmas, 050/31.
hrsz.) bíróság által kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíteni kívánja a felszámolás alatt álló gazdál-
kodó szervezet tulajdonát képezõ ingatlanát.

(Jelige: Chicken-Yard)
Ingatlan:
Megnevezés: baromfinevelõ telep.
Cím: Karcag, Tilalmas, 050/31. hrsz.
Föld alapterülete: 8,4264 m2.
Az ingatlanon 7 db ól, 1 db szociális épület és 1 db, volt

tejház van.
Épületek alapterületei:
1. sz. ól: 1150 m2, 2–4. sz. ól: 3 × 840 m2, 5. sz ól:

720 m2, 6. sz. ól: 880 m2, 7. sz. ól: 500 m2, volt tejház
210 m2, szociális épület, iroda 205 m2.

Irányár: bruttó 80 M Ft.
A pályázatokat írásban, zárt borítékban, a felszámoló

cég címére kell benyújtani, az 1032 Budapest, Vályog
u. 2–4. szám alatti irodában.

A postán küldött pályázatokat dupla borítékban kérjük
elhelyezni, a belsõre legyen ráírva a jelige, illetve pályá-
zat, nem nyitható fel.

A pályázaton való részvétel feltétele 10% bánatpénz be-
fizetése. A benyújtott pályázatok bánatpénzének átutalása
a felszámoló LQD Kft. MKB Banknál vezetett 10300002-
20609577-00003285 számú bankszámlájára úgy, hogy az
összeg jóváírásra kerüljön, illetve az arról szóló igazolás a
pályázat benyújtásakor rendelkezésre álljon. (Az átutalás-
ról szóló igazolást a pályázathoz csatolni kell.) Az átutalás
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közlemény sorában kérjük feltüntetni – Chicken-Yard Kft.
„f. a.” részére – bánatpénz.

A személyesen benyújtott pályázatokról a felszámoló-
biztos elismervényt állít ki.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, ada-
tait, a pályázat tárgyát, a megajánlott vételárat, a fizetés
módját, határidejét, az ajánlat tartásának határidejét, amely
nem lehet kevesebb mint a pályázat bontásától számított
két hónap, a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy
az általa felkínált teljes vételár összege a pályázat idõtarta-
ma alatt rendelkezésre áll. Ezek bármelyikének hiánya
esetén a pályázat érvénytelen.

A pályázatok benyújtásának határideje a Cégközlöny-
ben való megjelenéstõl (2007. október 11.) számított
15. nap, déli 12 óra.

A pályázatok elbírálása közjegyzõ jelenlétében törté-
nik, a fenti benyújtási határidõt követõ 7 napon belül,
melynek eredményérõl az érdekeltek 8 napon belül értesí-
tést kapnak.

A pályázat során bejelentkezett elõvételi joggal rendel-
kezõk elõvásárlási jogukat a véglegesen kialakult vételár
ismeretében a többször módosított 1991. évi IL. tv.-ben
meghatározottak szerint gyakorolhatják. A bejelentkezés
elmaradása az elõvásárlási jog gyakorlását ellehetetleníti.

A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy megfele-
lõ ajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyil-
vánítsa, továbbá a közel azonos (max. 10%-kal eltérõ)
ajánlatot tevõ pályázók között ártárgyalást tartson, és zárt-
körû licitálás alapján döntsön.

A pályázattal kapcsolatosan bõvebb felvilágosítást
Tüttõ Imre felszámolóbiztos ad a 250-7812-es telefon-
számon.

A ,,TANÁCS-ADÓ” Zrt. Cg.: [09 10 000162]; 4030
Debrecen, Málna u. 54.) felszámoló szervezet megbízásá-
ból, dr. Vollay Ferenc mint az M-TEX 2000 Bt. „f. a.”
(Cg.: [09 06 009471]; 4173 Nagyrábé, Rétszent-
miklósi u. 6.) Hajdú-Bihar Megyei Bíróság 1. Fpk.
09-03-000358/5. sz. végzésével kijelölt felszámolója

pályázati úton

meghirdeti a bt. tulajdonát képezõ alábbi eszközöket:
– Simba fedõzõ gép.
Irányár: 120 000 Ft + áfa.
– Ragasztóprés.
Irányár: 70 000 Ft + áfa.
– PFAFG varrógép 10 db.
Irányár: 10 000 Ft + áfa/db.
A pályázatokat „M-TEX Pályázat” megjelölésû, zárt

borítékban, két példányban kell megküldeni, vagy beadni

a felszámoló szervezet, 4030 Debrecen, Fokos u. 14. szám
alatti irodájába.

Felszámoló a meghirdetett eszközöket elsõsorban egy
tételben kívánja értékesíteni.

A pályázat beadásának feltétele az irányár 10%-ának
bánatpénzként való befizetése – tekintettel arra, hogy
a bt. bankszámlával nem rendelkezik – a felszámoló
szervezet ERSTE Bank Rt.-nél vezetett 10609005-
00000000-04795272 számú elkülönített számlájára,
legkésõbb a pályázat beadásának határidejéig.

A pályázatnak tartalmaznia kell a vételi ajánlaton túl-
menõen az ajánlattevõ nevét, címét, társaság esetében
3 hónapnál nem régebbi cégkivonatot, az aláírásra jogosult
aláírási címpéldányát, valamint a vételár kifizetésére a biz-
tosítékot, ami lehet elsõ osztályú bankgarancia, illetve
azonnali készpénzfizetés.

A felszámolóbiztos kéri a pályázókat – az esetleges fél-
reértések elkerülése végett –, hogy véteti ajánlatukat nettó
+ áfa bontásban adják meg.

A felszámolóbiztos felhívja pályázók figyelmét arra,
hogy amennyiben a pályázatot postán küldik, a vételi aján-
latot abban az esetben áll módjában figyelembe venni, ha
az ajánlat legkésõbb a pályázatbontás elõtti nappal megér-
kezik, tekintettel arra, hogy a postabontás 9 óra után tör-
ténik.

A pályázat beérkezésének határideje:

2007. október 29. 8 óra.

A pályázatbontás ideje: 2006. október 29. 9 óra.
A pályázatbontás közjegyzõ jelenlétében történik.
Az elõvásárlásra jogosultak elõvásárlási szándékukat

– jogosultságuk igazolásával – a pályázatbenyújtás határ-
idejéig, írásban nyújthatják be.

A pályázat elnyerése esetén a bánatpénz foglalóvá
válik.

Ha több megfelelõ, azonos értékû (a vételár vonatkozá-
sában legfeljebb 10%-kal eltérõ) pályázat érkezik, a fel-
számoló a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart,
amelynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelõ-
zõen közli a felekkel.

A felszámoló a pályázatot megfelelõ ajánlatok hiányá-
ban eredménytelenné nyilváníthatja.

A bánatpénz visszautalására a pályázat eredményének
kihirdetését követõ 30 napon belül kerül sor.

A pályázattal kapcsolatban bõvebb felvilágosítást dr.
Vollay Ferenc felszámolóbiztos ad a 06 (52) 411-453-as
telefonszámon.

A STANDARD Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft. (Cg.:
[01 09 724084]; 1137 Budapest, Pozsonyi út 33/A I. 1.)
mint – a Fõvárosi Bíróság Gazdasági Kollégiuma 22. Fpk.
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01-04-004783/23. számú végzése alapján – a Vita-Innova
Fejlesztõ, Kivitelezõ és Forgalmazó Korlátolt Felelõs-
ségû Társaság „f. a.” (Cg.: [13 09 102496]; 2038 Sóskút,
Öreghegy u. 1767/3.) kijelölt felszámolója (képviseli:
Tóth Krisztina felszámolóbiztos) a folyamatban lévõ fel-
számolás keretében

nyilvános pályázat

útján értékesíteni kívánja az adós ismertté vált alábbi va-
gyontárgyát:

1. Tiszavasvári, Petõfi u. 63. sz. alatti 3567/1., 3567/2.,
3567/3., 3567/4., 3567/5., 3567/6., 3567/7. hrsz.-ú,
12 884 m2 alapterületû ipartelep ingatlan, az azon található
3438 m2 alapterületû felépítménnyel.

Pályázati irányár: 130 000 000 Ft + áfa.
2. A fenti telephelyen található gépek, termelõ beren-

dezések.
Pályázati irányár: 8 000 000 Ft + áfa.
Az ingatlan a gépekkel, termelõ berendezésekkel együtt

kerül értékesítésre, az ingatlanra ezért külön pályázat nem
nyújtható be. A gépek, termelõ berendezések külön is
megvásárolhatók.

A pályázaton való részvétel feltételei:
– 10 000 000 Ft összegû bánatpénz megfizetése a fel-

számoló irodájában (STANDARD Kft., 1137 Budapest,
Pozsonyi út 32.), a Vita-Innova Kft. „f. a.” pénztárába,
vagy a felszámoló MKB Rt.-nél vezetett 10300002-
25922282-00003285 sz. bankszámlájára történõ utalással.
Kizárólag a gépekre, termelõ berendezésekre történõ pá-
lyázás esetén a bánatpénz összege 1 000 000 Ft.

– A bánatpénz a vételárba beszámításba kerül, ered-
ménytelen pályázat esetén 8 napon belül a pályázó részére
visszautalásra kerül.

– Az értékesítésre kerülõ vagyontárgy után kelléksza-
vatosságot és garanciát nem vállalunk.

– A vételárba történõ beszámítást a törvény kizárja.
– A pályázatot legkésõbb (az ajánlott vételár és fizetési

mód megjelölésével) jelen hirdetmény Cégközlönyben
való közzétételétõl (2007. október 11.) számított 15. napon
12 óráig személyesen kell leadni a STANDARD Felszá-
moló és Vagyonkezelõ Kft. (1137 Budapest, Pozsonyi
út 32.) címére.

– Az ajánlatot zárt borítékban kell elhelyezni, a boríté-
kon kérjük feltüntetni: „Vita-Innova Kft. f. a. pályázat”.

– Az ajánlatnak tartalmaznia kell jogi személynél és
gazdasági társaságnál a pályázó nevét, székhelyét, 30 nap-
nál nem régebbi hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jo-
gosult tisztségviselõ aláírási címpéldányát, a megajánlott
bruttó vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, nyilatkozatot
arról, hogy az ajánlattevõ 60 napos ajánlati kötöttséget vál-
lal, a vételár fedezetének igazolását.

Magánszemélynél az ajánlatnak tartalmaznia kell nevét,
címét, személyi adatokat, azonosításra alkalmas további
adatokat, a megajánlott bruttó vételárat, a vállalt fizetési
feltételeket, nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevõ 60 na-

pos ajánlati kötöttséget vállal, a vételár fedezetének igazo-
lását.

– Az ajánlat benyújtásakor igazolni kell a bánatpénz
megfizetését.

– A pályázatok bontásáról közjegyzõ jelenlétében, a
pályázati leadási határidõ lejárta után 15 napon belül ke-
rül sor.

– A pályázat eredményérõl a felszámoló a bontástól
számított 10 napon belül írásban értesíti az ajánlattevõket.

– Az elõvásárlási jog gyakorlására jogosultak a jogo-
sultságukat – a jogosultság igazolásával együtt – az ajánlat
benyújtásának idõpontjáig jelenthetik be a felszámolónak.

A felszámoló a pályázatot (megfelelõ pályázat hiányá-
ban) eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot hir-
dethet ki.

A beérkezett ajánlatok alapján a felszámoló értékesítési
versenytárgyalást tart, amennyiben a megajánlott vétel-
árak közötti eltérés 10%-on belül van. Ennek helyérõl, ide-
jérõl, szabályairól írásban értesíti az ajánlattevõket.

A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem je-
lent értékesítési kötelezettséget.

A felszámoló a hatályos 1991. évi XLIX. törvény alap-
ján felhívja az esetleges érdekelteket elõvásárlási joguk
gyakorlására, és kéri, hogy a jog gyakorlására irányuló
szándékukat a pályázatok benyújtási határidejéig írásban
bejelenteni szíveskedjenek.

Bõvebb tájékoztatás kérhetõ Tóth Krisztina felszámoló-
biztostól, munkanapokon 8–12 óra között a 329-4940-es
telefonszámon.

A Kossuth Holding Válságkezelõ és Felszámoló Zrt.
(Cg.: [01 10 044789]; székhely: 1061 Budapest, Paulay
Ede u. 45.; levelezési cím: 1388 Budapest, Pf. 51) mint az
IKERVÁR-FA Fafeldolgozó és Kereskedelmi Kft.
„f. a.” (Cg.: [18 09 104286]; 9756 Ikervár, 02/8. hrsz.), a
Vas Megyei Bíróság által kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat

útján megvásárlásra kínálja az adós gazdálkodó szervezet
kizárólagos tulajdonában lévõ, az alábbiakban felsorolt
vagyontárgyait:

1. A Sárvári Földhivatal által 02/8. hrsz. alatt nyilván-
tartott kivett telephely megnevezésû, 1 ha 3000 m2 alapte-
rületû, 1/1 tulajdoni hányadú, természetben, Ikervár külte-
rületén található ingatlan, valamint az ingatlanon lévõ fel-
építmények.

2. MARQCOL DKGPF 1300 típusú rönkhasító szalag-
fûrészgép.

3. VEB STANDARD szélezõ szalagfûrészgép.
4. Ingafûrészgép.
5. Porelszívó rendszer.
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6. Rángatókaros kb. 25 m sínhosszúságú kocsiadagolós
fûrészgép.

7. MOLOTOV típusú homlokvillás targonca.
A vagyontárgyakra kizárólag együttesen lehet vételi

ajánlatot tenni. Az értékesítésre kerülõ vagyontárgyak áfa
nélkül értelmezett együttes irányára: 35 000 000 Ft. A va-
gyontárgyakat 20% áfafizetési kötelezettség terheli. A bá-
natpénz akkor tekinthetõ megfizetettnek, ha azt a meg-
adott bankszámlaszámon az ajánlattételi határidõ elõtt
24 órával jóváírták. A pályázat érvényességének feltétele:
4 200 000 Ft bánatpénz igazolt megfizetése és az ajánlati
ár áfával növelt összegének a bánatpénzen felüli részérõl
kiállított bankgarancia becsatolása.

A megvásárlásra felkínált vagyontárgyakért kelléksza-
vatosságot nem vállalunk.

A felszámolás az 1997. augusztus 5-e utáni kezdõ idõ-
pontú felszámolásokra vonatkozó, többször módosított
1991. évi XLIX. törvény (csõdtörvény) elõírásai szerint
folyik.

A pályázati eljárás eredményeként kialakuló vételárat
egy összegben, a szerzõdéskötéstõl számított 15 napon be-
lül, átutalással kell megfizetni. A beszámítást a csõdtör-
vény kizárja.

A csõdtörvény 49/C. §-ában meghatározott elõvásárlási
jogosultak elõvásárlási jogukat jelen pályázati eljárás ke-
retében gyakorolhatják.

Kérjük a pályázókat, hogy pályázati ajánlatukat egy ma-
gyar nyelvû példányban, zárt, a pályázóra való utalás nél-
küli, „IKERVÁR-FA Kft. f. a. – pályázat” jeligével felira-
tozott borítékban – személyesen, vagy kézbesítõ útján –

2007. október 26-án 10 és 11 óra között

a felszámoló székhelyén (1061 Budapest, Paulay Ede
u. 45. IV. em.) nyújtsák be. A pályázati ajánlatokat 2007.
október 30-án 11 órakor, közjegyzõ jelenlétében bontjuk
fel. A pályázatbontáson azok az érdeklõdõk, akik az elõírt
bánatpénzt igazoltan megfizették és a bankgarancia-igazo-
lást becsatolták, valamint ajánlatot nyújtottak be, részt ve-
hetnek.

A pályázati eljárás és ajánlatok érvényességének részle-
tes feltételeit feltételfüzet állapítja meg, amely a megvá-
sárlásra felkínált vagyontárgyak részletes bemutatását és
azok megtekinthetõségének a feltételeit is tartalmazza. A
feltételfüzet a felszámoló székhelyén, munkanapokon
9–12, pénteken 11 óráig megtekinthetõ, illetve megvásá-
rolható. Az ajánlat érvényességi feltétele az elõírt bánat-
pénz elõzetes, igazolt megfizetése és 75 napos ajánlati kö-
töttség vállalása, továbbá az elõírt bankgarancia meglété-
nek igazolása. A bánatpénz 16,67%-os áfát tartalmaz.

A pályázati ajánlatokat a felszámoló az árajánlatok
nagysága alapján bírálja el. Amennyiben érkezik megfele-
lõ ajánlat, de a legmagasabb ajánlati árat követõ ajánlati ár
(ajánlati árak) a legmagasabb ajánlati ár 90%-át eléri (el-
érik), a felszámoló a pályázók között, közjegyzõ jelenlété-
ben köteles nyilvános ártárgyalást tartani. A felszámoló

2007. november 5-én 10 órakor, a felszámoló székhelyén
eredményhirdetést tart, amelyre az elõvásárlási jogosulta-
kat meghívja. Felhívjuk az elõvásárlási jogosultak figyel-
mét, hogy elõvásárlási jognyilatkozatukat az értékesítésen
kialakult végleges vételár ismeretében, a pályázókra elõír-
takkal azonos feltételekkel, az eredményhirdetést követõ
15 napon belül a felszámolóhoz eljuttatott írásos nyilatko-
zattal tehetik meg. A jelen pályázati felhívás a felszámoló
számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, megfelelõ
ajánlat hiányában a pályázat eredménytelenné nyilvánít-
ható.

További felvilágosítással Kovács Péter felszámolóbiz-
tos Budapesten, a 321-4210-es telefonszámon, illetve a
321-4211-es telefaxszámon készséggel áll rendelkezésre.
Az értékesítésre meghirdetett vagyontárgyak elõzete-
sen egyeztetett idõpontban megtekinthetõk. Az idõpont-
egyeztetést Kovács Péter felszámolóbiztosnál lehet kezde-
ményezni.

Kereskedelmi képviseletek megszûnése

Az ERCO Leuchten GmbH Kereskedelmi Képvise-
lete (Cg.: [06 12 072376]; 1056 Budapest, Irányi u. 1.)
közzéteszi elhatározását, hogy 2007. szeptember 30-ával
tevékenységét befejezi és a kereskedelmi képviseletet
megszünteti.

A képviselet felhívja a hitelezõk figyelmét, hogy köve-
teléseiket a Cégközlönyben való közzétételt (2007. októ-
ber 11.) követõ harminc napon belül jelenthetik be a képvi-
selet vezetõjénél.

A Daimler Chrysler AG Magyarországi Közvetlen
Kereskedelmi Képviselete (Cg.: [01 12 073401]; 1133 Bu-
dapest, Kárpát u. 21.; adószáma: [20605690-2-41]) közzé-
teszi, hogy az alapító Daimler Chrysler AG (székhely:
D-70546 Stuttgart, HPC 0431) 2007. augusztus 20-án kelt
határozata alapján a Daimler Chrysler AG Magyarországi
Közvetlen Kereskedelmi Képviselete 2007. augusz-
tus 20-án jogutód nélküli megszûnésérõl határozott.

A Daimler Chrysler AG Magyarországi Közvetlen Ke-
reskedelmi Képviselete felhívja hitelezõit, hogy követelé-
seiket a Cégközlönyben való közzétételtõl (2007. októ-
ber 11.) számított harminc napon belül nála jelentsék be.
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Bélyegzõ érvénytelenítése

Az ASA Építõipari Kft. alábbi szövegû, B 29-es sorszámú bélyegzõjét eltulajdonították.

A bélyegzõ lenyomata:

A bélyegzõ használata 2007. október 3. 14 órától érvénytelen.
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ASA Építõipari Kft.
1036 Bp, Lajos u. 160–162. IV. em.

Sz. sz. 13597539-13028707-40110000 B29
Adószám: 10478464-2-44
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény rendelkezik – többek között – a Magyar Köztársaság Kormánya hivatalos
lapjának, a Határozatok Tárának megjelentetésérõl.
A Határozatok Tárát szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal a Szerkesztõbizottság közremûködésével, évente mintegy
60 alkalommal jelenik meg.
A Határozatok Tára a Kormánynak azokat a határozatait (kétezres) közli, amelyeknek közzétételét a Kormány
elrendelte, továbbá tartalmazza a miniszterelnök határozatait, a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter határoza-
tait, valamint a minisztériumok, az országos hatáskörû szervek, az önkormányzatok közleményeit, hirdetményeit,
különféle tájékoztatóit, továbbá azokat a közleményeket stb., amelyeket a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
engedélyez.

A Határozatok Tára megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó címén (Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6.;
postacím: 1394 Budapest 62, Pf. 357) vagy a 318-6668 faxszámán.
Éves elõfizetési díja 2007. évre: 22 932 Ft áfával.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti
Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ
a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt
internetcímen.

MEGRENDELÕLAP
Megrendelem a

HATÁROZATOK TÁRA

címû lapot ................. példányban.

A megrendelõ (cég) neve: ...............................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ............................................................................................................................

Utca, házszám: ...............................................................................................................................................

Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ..................................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ........................................................................................................

2007. évi elõfizetési díj egy évre: 22 932 Ft áfával.

fél évre: 11 466 Ft áfával.

Csekket kérek a befizetéshez

Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát!

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után,
8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: .......................................................

......................................................................
cégszerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A Miniszterelnöki Hivatal, valamint az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium közös szer-
kesztésében havonta megjelenõ

ÖNKORMÁNYZATOK KÖZLÖNYE

az önkormányzatok számára mûködésük során hasznos és nélkülözhetetlen tájékozódási forrás.
A kiadvány elsõ három része az önkormányzatokat érintõ, újonnan kihirdetett jogszabályokat (tör-
vények, rendeletek – ideértve az önkormányzati rendeleteket is –, alkotmánybírósági és egyéb
határozatok) közli. Negyedik fõrésze közleményeket, pályázati felhívásokat és tájékoztatásokat (szak-
tárcák közleményei, az Állami Számvevõszék ajánlásai, az önkormányzatok által elnyerhetõ támoga-
tások pályázati feltételei, az önkormányzatok éves pénzügyi beszámolói, alapító okiratok stb.) tartal-
maz.

Az Önkormányzatok Közlönye elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó
(1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.) címén (postacím: 1394 Budapest 62. Pf. 357) vagy a 318-6668 fax-
számán.
2007. évi éves elõfizetés díja: 5544 Ft áfával; féléves elõfizetés: 2772 Ft áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán)
szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve
megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy
a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük az Önkormányzatok Közlönye címû lapot ................. példányban.

A megrendelõ (cég) neve: ...........................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ........................................................................................................

Utca, házszám: ...........................................................................................................................

Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ...............................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: .....................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhez-
vétele után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………

……………………………………………
cégszerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS
Az

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY

– az egészségbiztosítási ágazat központi igazgatási szerve, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár
hivatalos lapja – az elõfizetõi érdekeket szem elõtt tartva, kedvezõ áron kívánja az egészségügyi
ágazatban érdekeltek rendelkezésére bocsátani a jogszabályok szövegét, valamint a munkához szük-
séges aktuális OEP-közleményeket, -felhívásokat, -tájékoztatókat. Lapunk címzettjei elsõsorban: az alap-
elátásban részt vevõ háziorvosok; fekvõbeteg-ellátó és szakellátó intézmények; gyógyszert, gyógyászati
segédeszközt gyártók, illetve forgalmazók; gyógyfürdõk; oktatási intézmények; társadalombiztosítási kifi-
zetõhelyek, foglalkoztatók; könyvelõk; adótanácsadók stb.

Az Egészségbiztosítási Közlöny elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó
(1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.) címén (postacím: 1394 Budapest 62. Pf. 357) vagy a 318-6668 fax-
számán.

2007. évi éves elõfizetési díj: 22 176 Ft áfával, féléves elõfizetés: 11 088 Ft áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán)
szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve
megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy
a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük az Egészségbiztosítási Közlöny címû lapot ................. példányban.

A megrendelõ (cég) neve: ...........................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ........................................................................................................

Utca, házszám: ...........................................................................................................................

Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ...............................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: .....................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhez-
vétele után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………

……………………………………………
cégszerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A Magyar Hivatalos Közlönykiadó gondozásában 2004. január 1-jétõl jelenik meg
a Közbeszerzések Tanácsának hivatalos lapja, a

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTÕ

A Közbeszerzési Értesítõ megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó, Buda-
pest VIII., Somogyi Béla u. 6. címén (postacím: 1394 Budapest 62, Pf. 357.) vagy
a 318-6668 faxszámán.
Az Értesítõ – a tervezett formátumváltás miatt – a 2007. évben fél évre fizethetõ elõ.
A féléves elõfizetés díja áfával: 55 062 Ft.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u.
és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275,
e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax:
318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt
internetcímen.

MEGRENDELÕLAP

Megrendelem a

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTÕ

címû lapot ................. példányban, és kérem a következõ címre kézbesíteni:

A megrendelõ (cég) neve: ........................................................................................

Címe (város/község, irányítószám): .........................................................................

Utca, házszám: ........................................................................................................

Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ............................................................................

Elõfizetési díj fél évre 55 062 Ft
negyedévre 27 531 Ft

Csekket kérek a befizetéshez

Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát!

Keltezés: ………………………………………

……………………………………………………
cégszerû aláírás
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A Magyar Hivatalos Közlönykiadó megjelentette

a

Módszertani útmutató a helyi önkormányzati rendeletek szerkesztéséhez
c. kiadványt.

Az útmutató célja, hogy a helyi önkormányzati rendeletek alkotása során történõ helyes alkalmazá-
sához gyakorlati segítséget nyújtson. Az útmutató sorra veszi a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. tör-
vény és a kapcsolódó végrehajtási rendeletek azon rendelkezéseit, amelyeket a helyi önkormány-
zati jogalkotásnál alkalmazni kell. Ezen rendelkezésekhez fûz gyakorlati útmutatást, kifejezetten
önkormányzati rendeletekbõl merített helyes és helytelen példákat.
Jelenleg igen nagy az eltérés az egyes megyékben, illetve a megyéken belül az egyes települése-
ken használt önkormányzati rendeletek alkotása során alkalmazott módszerekben, szokásokban.
Erre tekintettel néhány közigazgatási hivatal mintarendeletekkel segíti az adott megyében mûködõ
települések jegyzõinek munkáját. Egységes, a helyi önkormányzatok részére készülõ jogsza-
bály-szerkesztési segédanyagot azonban még sem az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisz-
térium, sem az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium nem adott ki. Ezt a hiányt próbálja részben
pótolni ez a kiadvány. Egyre nagyobb ugyanis az igény arra, hogy a helyi önkormányzati rendelete-
ket is egységes szerkesztési módszerrel, egységes szerkezetben, elektronizálva minden állampol-
gár elérhesse, megismerhesse és következetesen alkalmazhassa.
A fentiekre tekintettel ajánljuk a kiadványt az ország valamennyi jegyzõjének, körjegyzõjének, fõ-
jegyzõjének, a polgármestereknek, megyei közgyûlési elnököknek, a képviselõ-testületek tagjai-
nak, valamint a helyi jogalkotás elõkészítésében részt vevõ hivatali munkatársaknak.

A 104 oldalas kiadvány ára: 1155 Ft áfával.

Példányonként megvásárolható a Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi B.
u. 6. Tel./fax: 318-8411), valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán)
szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu),
illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu)
vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük a Módszertani útmutató a helyi önkormányzati rendeletek szerkesztéséhez
címû kiadványt
(ára: 1155 Ft + postaköltség), ...................... példányban, és kérem juttassák el az alábbi címre:

A megrendelõ (cég) neve: ........................................................................................................
Címe (város, irányítószám): .....................................................................................................
Utca, házszám: .........................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: ................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ..................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele
után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelzõszámára átutalom.

Keltezés: ………………………………………

………………………………………
cégszerû aláírás



2007/42. szám H I V A T A L O S   É R T E S Í T Õ 2665

Tisz telt Elõ fi ze tõk!

Tá jé koz tat juk Önö ket, hogy a ki adónk ter jesz té sé ben le võ la pok ra és elekt ro ni kus ki ad vá nyok ra szó ló elõ fi ze té sü ket fo lya ma tos nak
te kint jük. Csak ak kor kell vál to zást be je len te ni ük a 2008. év re vo nat ko zó elõ fi ze tés re, ha a pél dány szá mot, eset leg a cím lis tát
 módosítják, vagy új lap ra sze ret né nek elõ fi zet ni (pon tos szál lí tá si, név- és ut ca cím-meg je lö lés sel). Az eset le ges mó do sí tást szí ves ked -
je nek le vél ben vagy fa xon meg kül de ni. Fel hív juk  szí ves fi gyel mü ket, hogy a lap szál lí tás ról ki zá ró lag az elõ fi ze té si díj be ér ke zé sét
kö ve tõ en in téz ke dünk. Fon tos, hogy az elõ fi ze té si dí ja kat a meg adott 10300002-20377199-70213285 sz. szám lá ra utal ják, il let ve
a ki adó ál tal ki kül dött kész pénz-át uta lá si meg bí zá son fi zes sék be.
Kész pén zes be fi ze tés ki zá ró lag a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó ügy fél szol gá la tán (1085 Bu da pest, So mo gyi B. u. 6.) le het sé ges. (Le vél -
cím: Ma gyar  Hivatalos  Közlönykiadó, 1394 Bu da pest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2008. évi elõ fi ze té si dí jak
(Az árak az áfát tar tal maz zák.)

Ma gyar Köz löny 121 212 Ft/év
Ha tá ro za tok Tá ra 26 460 Ft/év
Ön kor mány za tok Köz lö nye 6 552 Ft/év
Az Alkot mány bíró ság Ha tá ro za tai 22 428 Ft/év
Bá nyá sza ti Köz löny 5 544 Ft/év
Bel ügyi Köz löny 29 232 Ft/év
Egész ség biz to sí tá si Köz löny 25 452 Ft/év
Egész ség ügyi Köz löny 31 752 Ft/év
El len õr zé si Fi gye lõ 4 284 Ft/év
Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Ér te sí tõ 21 924 Ft/év
Gaz da sá gi Köz löny 26 964 Ft/év
Hír köz lé si Ér te sí tõ 7 560 Ft/év
Hon vé del mi Köz löny 21 420 Ft/év
Igaz ság ügyi Köz löny 18 900 Ft/év
Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Ér te sí tõ 17 388 Ft/év

Köz le ke dé si Ér te sí tõ 28 476 Ft/év
Kul tu rá lis Köz löny 21 672 Ft/év
Kül gaz da sá gi Ér te sí tõ 23 940 Ft/év
Mun ka ügyi Köz löny 17 640 Ft/év
Ok ta tá si Köz löny 25 200 Ft/év
Pénz ügyi Köz löny 35 028 Ft/év
Sport ér te sí tõ 6 048 Ft/év
Sta tisz ti kai Köz löny 15 120 Ft/év
Szo ci á lis Köz löny 17 892 Ft/év
Tu risz ti kai Ér te sí tõ 14 112 Ft/év
Ügyész sé gi Köz löny 7 560 Ft/év
Nem ze ti Kul tu rá lis Alap Hír le ve le 6 048 Ft/év
Pénz ügyi Szem le 22 680 Ft/év
L'u do vé no viny 5 796 Ft/év
Ne ue Ze i tung 5 544 Ft/év

A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
ha tá lyos jog sza bá lyok hi va ta los szá mí tó gé pes gyûj te mé nyé nek 2008. évi éves elõ fi ze té si dí jai:

(Ára ink a 20%-os áfát tar tal maz zák.)

Ön ál ló vál to zat 97 200 Ft
 5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 171 600 Ft
10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 216 000 Ft

 25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 351 000 Ft
 50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 459 000 Ft
100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 780 000 Ft

Az EU-JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
Az Eu ró pai Unió Jog sza bá lyai gyûj te mé nyé nek 2008. évi éves elõ fi ze té si dí ja

(Ára ink a 20%-os áfát tar tal maz zák.)

Ön ál ló vál to zat 86 400 Ft
 5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 156 000 Ft
10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 192 000 Ft

 25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 312 000 Ft
 50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 408 000 Ft
100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 708 000 Ft

Fa csi mi le Ma gyar Köz löny. A hi va ta los la p 2007-es év fo lya ma je le nik meg CD-n az ere de ti kül alak meg õr zé sé vel, de könnyen ke zel he tõ en. Ára: 18 480 Ft + áfa.
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A Magyar Közlönyt szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével. A Szerkesztõbizottság
elnöke: Gilyán György. A szerkesztésért felelõs: dr. Tordai Csaba. Budapest V., Kossuth tér 1–3.
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó. Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., www.mhk.hu. 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: 266-6567.
Információ: tel.: 317-9999, 266-9290/245, 357 mellék.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
2007. évi éves elõfizetési díj: 99 792 Ft. Egy példány ára: 210 Ft 16 oldal terjedelemig, utána +8 oldalanként +189 Ft.
A kiadó az elõfizetési díj évközbeni emelésének jogát fenntartja.
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