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 II. rész JOGSZABÁLYOK

Tör vé nyek

2007. évi CXVII.
tör vény

a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeirõl*

Az Or szág gyû lés a fog lal koz ta tók nyug díj cé lú meg -
takarítások te rén tör té nõ sze rep vál la lá sá nak elõ se gí té se, a
fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény ha zai jog -
rend be tör té nõ be ve ze té se, to váb bá a fog lal koz ta tói nyug -
díj szol gál ta tó in téz mé nyek eu ró pai szin ten meg szer ve zett
bel sõ pi a cá nak meg szi lár dí tá sa, ha tá ro kon át nyú ló mû -
ködésének biz to sí tá sa ér de ké ben a kö vet ke zõ tör vényt
 alkotja:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A tör vény hatálya

1.  § (1) E tör vény ha tá lya alá tar to zik
a) a fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény;
b) az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség más ál la má ban be jegy -

zett fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény ma gyar -
or szá gi fi ók te le pe;

c) a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén ha tá ron át nyú ló
szol gál ta tás ke re té ben te vé keny sé get vég zõ, az Eu ró pai
Gaz da sá gi Tér ség más ál la má ban be jegy zett fog lal koz ta -
tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény;

d) az a)–c) pont ban fog lalt szer ve ze tek va la me lyi ké be
be fi ze tést tel je sí tõ fog lal koz ta tó;

e) az e tör vény ben fog lal tak alap ján a fog lal koz ta tói
nyug el lá tás ra jo go sult sá got szer zõ tag a fel té te les jog szer -
zés idõ tar ta ma alatt is, va la mint a já ra dé kos és a ked vez -
mé nye zett;

f) a ki szer ve zett te vé keny ség gel kap cso lat ban a ki szer -
ve zett te vé keny sé get vég zõ szer ve zet;

g) az a)–d) és f) pon tok ban fog lalt sze mé lyek és in téz -
mé nyek fel ügye le tét el lá tó szerv.

(2) E tör vény ha tá lya nem ter jed ki:
a) a tár sa da lom biz to sí tá si te vé keny ség re,
b) a biz to sí tás azon mód sze ré re, amely ben a ve szély kö -

zös ség tag jai arra vál lal nak kö te le zett sé get, hogy ha a ve -
szély kö zös ség tag já nak meg ha tá ro zott kár ese mény foly -
tán anya gi szük ség le te ke let ke zik, azt egy más kö zött utó -
lag fel oszt ják, és a ta gok ra ki ró ják a rá juk esõ részt (fel -
osztó-kirovó rend szer),

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2007. ok tó ber 15-i ülés nap ján fo gad ta el.

c) az ön kén tes köl csö nös biz to sí tó pénz tá rak és a ma -
gánnyug díj pénz tá rak te vé keny sé gé re,

d) a biz to sí tók ról és a biz to sí tá si te vé keny ség rõl  szóló
2003. évi LX. tör vény ben sza bá lyo zott biz to sí tá si te vé -
keny ség re.

Fogalmak

2.  § E tör vény al kal ma zá sá ban
1. adat fel dol go zás: a sze mé lyes adat, il let ve üz le ti,

fog lal koz ta tói nyug díj tit kot ké pe zõ adat te kin te té ben vég -
zett, 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 tör vény ben meg ha tá ro zott adat fel -
dol go zá si te vé keny ség;

2. adat ke ze lés: a sze mé lyes adat, il let ve üz le ti, fog lal -
koz ta tói nyug díj tit kot ké pe zõ adat te kin te té ben vég zett, 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 tör vény ben meg ha tá ro zott adat ke ze lé -
si te vé keny ség;

3. ál lam pa pír: a ma gyar vagy kül föl di ál lam, a Ma gyar
Nem ze ti Bank, az Eu ró pai Köz pon ti Bank vagy az Eu ró pai 
Unió más ál la má nak jegy bank ja ál tal ki bo csá tott hi tel vi -
szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pír;

4. be fek te té si egy sé gek hez kö tött nyug díj konst ruk ció,
il let ve nyug díj szol gál ta tás (unit lin ked): olyan bio met ri ai
koc ká za tot tar tal ma zó, szol gál ta tás sal meg ha tá ro zott
nyug díj konst ruk ció vagy olyan nyug díj szol gál ta tás,
amely nél a fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény a
nyug díj tech ni kai tar ta lé kot az ál ta la lét re ho zott, ön ál ló be -
fek te té si po li ti ká val ren del ke zõ, el kü lö ní tet ten ke -
zelt – azo nos ér té kû, el mé le ti el szá mo lá si ré szek bõl (be -
fek te té si egy sé gek bõl) álló – esz köz ál lo má nyok ba (esz -
köz ala pok ba) vagy más, be fek te té si alap ke ze lés re jo go sult 
tár sa ság ál tal ke zelt be fek te té si ala pok ba he lye zi be fek te -
tés cél já ból, a csat la ko zott fog lal koz ta tó vagy a tag vá lasz -
tá sá tól füg gõ en, a csat la ko zás ról  szóló szer zõ dés ben elõ re
meg ha tá ro zott sza bá lyok sze rint;

5. be fi ze tés sel meg ha tá ro zott nyug díj konst ruk ció:
meg ha tá ro zott mér té kû és rend sze res sé gû fog lal koz ta tói,
vagy fog lal koz ta tói és tagi be fi ze té sek és azok be fek te té -
sé bõl szár ma zó ho zam fel hal mo zá sa alap ján szá mí tott
össze gû nyug díj szol gál ta tást tar tal ma zó nyugdíjkonst -
rukció;

6. bio met ri ai koc ká zat: a tag élet tar ta má nak hosszá val,
va la mint meg rok ka ná sá val össze füg gõ bi zony ta lan ság ból
ere dõ koc ká zat;

7. cég ve ze tõ: a gaz da sá gi tár sa sá gok ról  szóló 2006. évi
IV. tör vény (a továb biak ban: Gt.) 32.  §-ban fog lal tak sze -
rint a fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény ve ze té -
sé re ki ne ve zett, a fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz -
ménnyel mun ka vi szony ban álló elsõ szá mú ve ze tõ;

8. EGT-ál lam: az Eu ró pai Unió tag ál la ma és az Eu ró -
pai Gaz da sá gi Tér ség rõl  szóló meg ál la po dás ban ré szes
más ál lam, to váb bá olyan ál lam, amely nek ál lam pol gá ra
az Eu ró pai Kö zös ség és tag ál la mai, va la mint az Eu ró pai
Gaz da sá gi Tér ség rõl  szóló meg ál la po dás ban nem ré szes
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ál lam kö zött lét re jött nem zet kö zi szer zõ dés alap ján az
 Európai Gaz da sá gi Tér ség rõl  szóló meg ál la po dás ban ré -
szes ál lam ál lam pol gá rá val azo nos jog ál lást él vez;

9. élet já ra dék: a já ra dé kos szá má ra éle te vé gé ig, elõ re
meg ha tá ro zott, rend sze res idõ kö zön ként fo lyó sí tott elõ le -
ges vagy utó la gos já ra dék;

10. fel té te les jog szer zé si idõ tar tam: az a mun ka vi -
szony ban töl tött leg rö vi debb idõ tar tam, amely nek el tel té -
vel az ad dig jó vá írt fog lal koz ta tói hoz zá já ru lá sok és azok
ho za mai, il let ve az ad dig ke let ke zett jo go sult sá gok a tag
tu laj do ná vá vál nak;

11. fi ók te lep: a fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz -
mény fi ók te le pe. Fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tá si te vé -
keny ség vég zé sé re fi ók te le pet csak fog lal koz ta tói nyug -
díj szol gál ta tó in téz mény hoz hat lét re;

12. fog lal koz ta tó: az, aki vel a tag a 23. pont ban meg ha -
tá ro zott mun ka vi szony ban áll és aki hoz zá já ru lást fi zet a
fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény be;

13. fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tás: a fog lal koz ta tói 
nyug díj szol gál ta tó in téz mény ál tal a nyug díj kor ha tár el -
éré se kor a já ra dé kos ré szé re fo lyó sí tott ki fi ze tés;

14. fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény: olyan
e tör vény alap ján lét re ho zott zárt kö rû en mû kö dõ rész -
vény tár sa ság, to váb bá va la mely más EGT-ál lam ban be -
jegy zett in téz mény, amely fog lal koz ta tó tól vagy szak mai
szer ve zet tõl el kü lö ní tet ten mû kö dik, és amely nek cél ja
mun ka vi szony hoz kap cso ló dó nyug el lá tás biz to sí tá sa a
fog lal koz ta tók és a mun ka vál la lók vagy kép vi se lõ ik kö -
zött meg kö tött tagi, il let ve több mun ka vál la lót érin tõ meg -
ál la po dás alap ján, fel té ve, hogy az in téz mény a meg ál la -
po dás ban fog lal tak sze rin ti te vé keny sé get foly tat;

15. ha tá ron át nyú ló te vé keny ség: a Ma gyar Köz tár sa -
ság te rü le tén szék hellyel, te lep hellyel, fi ók te lep pel vagy
ke res ke del mi kép vi se let tel ren del ke zõ fog lal koz ta tó ál tal
tel je sí tett be fi ze tés más ál lam te rü le tén szék hellyel ren del -
ke zõ fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény ál tal tör -
té nõ fo ga dá sa, va la mint a más EGT-ál lam te rü le tén szék -
hellyel ren del ke zõ fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz -
mény ál tal a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén la kó hellyel
ren del ke zõ tag szá má ra nyúj tott szol gál ta tás, va la mint más 
EGT-ál lam te rü le tén szék hellyel, te lep hellyel, fi ók te lep -
pel vagy ke res ke del mi kép vi se let tel ren del ke zõ fog lal koz -
ta tó ál tal a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén szék hellyel ren -
del ke zõ fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény be
tör té nõ be fi ze tés és más EGT-ál lam te rü le tén la kó hellyel
ren del ke zõ tag szá má ra a fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta -
tó in téz mény ál tal nyúj tott szol gál ta tás;

16. já ra dé kos: fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tást
igény be ve võ tag a fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tás meg -
ál la pí tá sá nak idõ pont já tól, va la mint a ked vez mé nye zett és 
a hoz zá tar to zó a jo go sult ság hatályba lépésétõl;

17. jo go sult ság nyil ván tar tá sa: a szol gál ta tás sal meg -
ha tá ro zott nyug díj konst ruk ció ese tén a tag ál tal meg szer -
zett jo go sult sá gok nyil ván tar tá sa;

18. jo go sult ság tõ ke ér té ke: a szol gál ta tás sal meg ha tá -
ro zott nyug díj konst ruk ció ese tén a szol gál ta tás meg kez dé -

se elõtt a tag ál tal meg szer zett jo go sult sá gok nak a tõ ke ér -
ték ki szá mí tá sá nak idõ pont já ra meg ha tá ro zott össz ér té ke.
A tõ ke ér té ket a meg szer zett jo go sult sá gok alap ján vár ha tó
szol gál ta tá si ki adá sok nak a nyug díj tech ni kai tar ta lé kok
be fek te té sén vár ha tó jö võ be li ho za mok fel hasz ná lá sá val
szá mí tott je len ér té ke alap ján kell meg ha tá roz ni. A szá mí -
tás so rán figye lembe kell ven ni a jo go sult sá gok valorizá -
cióját il le tõ en a csat la ko zás ra vo nat ko zó szer zõ dés ben
sze rep lõ ren del ke zé se ket is;

19. ki szer ve zés: a fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in -
téz mény fel adat kö ré be tar to zó te vé keny sé gé nek e te vé -
keny ség el lá tá sá val üz let sze rû en fog lal ko zó szer ve zet ál -
tal, szer zõ dés alap ján tör té nõ el lá tá sa;

20. kö ze li hoz zá tar to zó: a Pol gá ri Tör vény könyv rõl
 szóló 1959. évi IV. tör vény (a továb biak ban: Ptk.)
685.  §-ának b) pont já ban meg je lölt kö ze li hoz zá tar to zók
és az élet társ;

21. mi ni má lis biz ton sá gi tõke: a te vé keny ség meg kez -
dé se kor és foly ta tá sa kor a fel vál lalt koc ká za tok ból adó dó
kö te le zett sé gek tel je sí té sé re szol gá ló tõ ke rész;

22. mun ka vál la ló: a fog lal koz ta tó val a 23. pont ban
meg ha tá ro zott mun ka vi szony ban álló sze mély;

23. mun ka vi szony: a Mun ka Tör vény köny vé rõl  szóló
1992. évi XXII. tör vény sze rin ti mun ka vi szony, to váb bá
min den olyan, mun ka vég zés re irá nyu ló jog vi szony,
amely re kü lön tör vény sze rint a Mun ka Tör vény köny ve
ren del ke zé se it is al kal maz ni kell; mun ka vi szony e tör vény 
al kal ma zá sá ban to váb bá a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról
 szóló 1992. évi XXIII. tör vény sze rin ti köz szol gá la ti jog -
vi szony, a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXXIII. tör vény sze rin ti köz al kal ma zot ti jog vi szony, az
ügyész sé gi szol gá la ti vi szony ról és az ügyész sé gi adat ke -
ze lés rõl  szóló 1994. évi LXXX. tör vény sze rin ti ügyész sé -
gi szol gá la ti vi szony, a bí rák jog ál lá sá ról és ja va dal ma zá -
sá ról  szóló 1997. évi LXVII. tör vény sze rin ti szol gá la ti vi -
szony, az igaz ság ügyi al kal ma zot tak szol gá la ti jog vi szo -
nyá ról  szóló 1997. évi LXVIII. tör vény sze rin ti szol gá la ti
jog vi szony, a fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag -
ja i nak szol gá la ti vi szo nyá ról  szóló 1996. évi XLIII. tör -
vény sze rin ti szol gá la ti vi szony, a Ma gyar Hon véd ség hi -
va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról
 szóló 2001. évi XCV. tör vény sze rin ti szol gá la ti jog vi -
szony; e tör vény al kal ma zá sá ban az egy há zi sze mélyt is
mun ka vi szony ban ál ló nak kell te kin te ni;

24. nyug díj konst ruk ció: egy fog lal koz ta tó munkavál -
lalói ré szé re nyúj tott fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tás
fel té tel- és tel je sí tés rend sze re;

25. nyug díj kor ha tár:
a) az az élet kor, me lyet a tár sa da lom biz to sí tá si nyug el -

lá tás ról  szóló 1997. évi LXXXI. tör vény az öreg sé gi nyug -
díj ra való jo go sult ság fel té te le ként meg ha tá roz,

b) a nyug díj kor ha tár be töl té sé vel esik egy te kin tet alá
az az idõ pont, amely tõl a tag tár sa da lom biz to sí tá si nyug el -
lá tás ban, így öreg sé gi nyug díj ban (ide ért ve a kor en ged mé -
nyes nyug dí jat, a bá nyász nyug dí jat, az egyes mû vé sze ti te -
vé keny sé get foly ta tók öreg sé gi nyug dí ját, a Ma gyar Al ko -
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tó mû vé sze ti Köz ala pít vány ál tal nyúj tott öreg sé gi nyug dí -
jat, va la mint a szol gá la ti nyug dí jat is), a rok kant sá gi és
bal ese ti rok kant sá gi nyug díj ban (ide ért ve a Ma gyar Al ko -
tó mû vé sze ti Köz ala pít vány ál tal nyúj tott rend sze res rok -
kant sá gi se gélyt is), to váb bá nö velt össze gû öreg sé gi és
mun ka kép te len sé gi já ra dék ban ré sze sül,

c) ha tá ron át nyú ló te vé keny ség ese té ben a fog lal koz ta -
tó szék he lye sze rin ti ál lam irány adó szo ci á lis és mun ka jo -
ga alap ján a tag ra irány adó öreg sé gi nyug díj kor ha tár;

26. ön fog lal koz ta tó: a tár sa da lom biz to sí tás el lá tá sa i ra
és a ma gán nyug díj ra jo go sul tak ról, va la mint e szol gál ta tá -
sok fe de ze té rõl  szóló 1997. évi LXXX. tör vény 4.  §
b) pont já nak 1–6. al pont já ban, va la mint c) pont já ban meg -
je lölt sze mé lyek;

27. sza va to ló tõke: a fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó
in téz mény ren del ke zé sé re álló, e tör vény sza bá lyai sze rint
meg ál la pí tott tõ ke összeg, amely a fog lal koz ta tói nyug díj -
szol gál ta tó in téz ménnyel szem ben fenn ál ló kö ve te lé sek
ki elé gí té sé be tõ ke ként azon nal, har ma dik fél hoz zá já ru lá -
sa nél kül be von ha tó, és amely arra szol gál, hogy a fog lal -
koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény ak kor is tel je sí te ni
tud ja kö te le zett sé ge it, ha erre a be ér ke zett hoz zá já ru lá sok,
il let ve a nyug díj tech ni kai tar ta lé kok nem nyúj ta nak fe de -
ze tet;

28. szék hely sze rin ti ál lam: az az ál lam, amely ben a
fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény lé te sí tõ ok -
ira ta sze rin ti szék he lye, il let ve köz pon ti ügy in té zé sé nek
he lye ta lál ha tó. Amennyi ben a fog lal koz ta tói nyug díj szol -
gál ta tó in téz mény lé te sí tõ ok ira ta sze rin ti szék hellyel nem
ren del ke zik, az az ál lam, amely ben a fog lal koz ta tói nyug -
díj szol gál ta tó in téz mény köz pon ti ügy in té zé sé nek he lye
ta lál ha tó;

29. szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály zat (a továb biak ban: 
SZMSZ): a fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény -
nek az a do ku men tu ma, amely e tör vény és más jog sza bá -
lyok alap ján a fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz -
mény szer ve ze té nek és mû kö dé sé nek leg fon to sabb bel sõ
sza bá lya it tar tal maz za;

30. szol gál ta tás sal meg ha tá ro zott nyug díj konst ruk ció:
elõ re meg ha tá ro zott mér té kû nyug el lá tás nyúj tá sá ról  szóló 
ígé re tet tar tal ma zó nyug díj konst ruk ció;

31. szol gál ta tó: olyan vál lal ko zás, amely a nyug díj -
szol gál ta tó in téz mény szá má ra a ki szer ve zett te vé keny sé -
get vég zi;

32. tag: az a ter mé sze tes sze mély, aki mun ka vi szo nya
vagy más EGT-ál lam jog sza bá lya sze rin ti mun ka vi szo nya
alap ján a fog lal koz ta tói nyug el lá tás fel té te le it meg ha tá ro -
zó alap sza bály ban, csat la ko zás ra vo nat ko zó szer zõ dés -
ben, mun ka szer zõ dés ben, kol lek tív szer zõ dés ben meg ha -
tá ro zott fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tás ra vo nat ko zó
jo go sult sá go kat sze rez vagy fel té te les jog szer zés alap ján
vár ha tó an jo go sult sá got sze rez;

33. tagi szám la: az a nyil ván tar tás, ame lyen a be fi ze -
tés sel meg ha tá ro zott nyug díj konst ruk ció ese tén a fel hal -
mo zá si idõ szak ban a tag kö ve te lé se, il let ve nyug díj ba vo -

nu lás kor a ré szé re járó nyug díj szol gál ta tás meg ál la pí tá sa
ala pul;

34. va lo ri zá ció: a szol gál ta tás sal meg ha tá ro zott nyug -
díj konst ruk ció ese tén a jo go sult ság meg szer zé se és a szol -
gál ta tás meg kez dé se kö zöt ti idõ szak ban a jo go sult ság
össze gé nek ér ték ál ló sá gát biz to sí tó me cha niz mus, amely a 
jo go sult ság ér té ké nek a köz ben sõ idõ szak ár-, bér nö ve ke -
dé sé hez vagy más egyéb té nye zõk ala ku lá sá hoz való hoz -
zá iga zí tá sát je len ti;

35. vá ra ko zá si idõ: a tag sá gi jog vi szony nak a be lé pés -
tõl szá mí tott, a nyug díj konst ruk ció ál tal elõ írt azon idõ sza -
ka, amely nek el tel té vel a tag a fog lal koz ta tói nyug díj szol -
gál ta tás hoz – az egyéb fel té te lek tel je sü lé se ese tén – leg -
ko ráb ban hoz zá jut hat.

Mûködési alapelvek

3.  § (1) A fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény
va gyo na el kü lö nül a fog lal koz ta tó va gyo ná tól. A nyug díj -
konst ruk ci ók ra a fog lal koz ta tó, il let ve a fog lal koz ta tó hi -
te le zõi nem tart hat nak igényt.

(2) A zárt gaz dál ko dás elve az aláb bi ak egy ide jû ér vé -
nye sí té sét je len ti:

a) a fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény gaz -
dál ko dá sa ki zá ró lag e tör vény ben meg ha tá ro zott nyug díj -
szol gál ta tás szer ve zé sé re és tel je sí té sé re irá nyul,

b) a fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény be vé -
te le i bõl és a be vé te le i bõl kép zett tar ta lé kok ból fi nan szí -
roz za ki adá sa it, va la mint a tar ta lék kép zé si kö ve tel mény
tel je sí té sét,

c) a fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény a tagi
szám lá kat ve ze ti, il let ve a tagi jo go sult sá go kat nyil ván -
tart ja, a szol gál ta tá so kat a szol gál ta tá si sza bály zat ban
meg ha tá ro zott já ra dé kok, il let ve egy össze gû ki fi ze té sek
tel je sí té sé re kép zett tar ta lé kok ból fi nan szí roz za,

d) a fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tás ra csak a já ra dé -
ko sok jo go sul tak,

e) a tag sá gi jog vi szony meg szû né se, il let ve a fog lal -
koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény fel szá mo lá sa, vég -
el szá mo lá sa ese tén a tag, a já ra dé kos és a ked vez mé nye -
zett a kö ve te lé sé re e tör vény, a csõd el já rás ról és a fel szá -
mo lá si el já rás ról  szóló 1991. évi XLIX. tör vény (a továb -
biak ban: Cstv.), 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
(a továb biak ban: Ctv.) ren del ke zé sei, il le tõ leg a fog lal koz -
ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény alap sza bá lyá ban fog -
lalt el já rá si rend sze rint tart hat igényt,

f) a jo go sult ság nyil ván tar tá sa alap ján a ta got meg il le tõ 
jo go sult ság, a tagi szám la, va la mint a hoz zá kap cso ló dó
tar ta lé kok ki zá ró lag a ta gok, il let ve já ra dé ko sok kö ve te lé -
se i nek ki elé gí té sé re szol gál nak, a fog lal koz ta tói nyug díj -
szol gál ta tó in téz mény, il let ve a ta gok más kö te le zett sé ge
fe jé ben nem fog lal ha tók le és nem zá rol ha tók,
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g) a fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény a mû -
kö dé sé vel kap cso la tos nyil ván tar tá si és ad mi niszt rá ci ós
fel ada ta i nak el lá tá sá val, il le tõ leg gaz dál ko dá si és szol gál -
ta tá si te vé keny sé gé nek vég re haj tá sá val, to váb bá va gyon -
ke ze lé sé nek el lá tá sá val meg bíz hat erre fel jo go sí tott szer -
ve ze te ket.

(3) A fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény gaz -
dál ko dá sa so rán, kü lö nö sen be fek te té si te vé keny sé ge gya -
kor lá sa so rán – a biz ton sá gos gaz dál ko dás el vét ér vé nye -
sít ve – úgy kö te les el jár ni, hogy az a nyug díj szol gál ta tá si
kö te le zett sé gé nek tel je sí té sét ne ve szé lyez tes se.

(4) Az össze ha son lít ha tó tel je sít mény elve alap ján a
fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény nek te vé keny -
sé gé rõl – e tör vény sza bá lya i nak meg fele lõen – olyan nyil -
ván tar tá so kat kell ve zet nie, és a vo nat ko zó sza bá lyok nak
meg fele lõen eze ket nyil vá nos ság ra hoz nia, ame lyek al kal -
ma sak arra, hogy a fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in -
téz mé nyek tel je sít mé nye azo nos ada tok ból és szá mí tá sok -
ból ki in dul va össze ha son lít ha tó és meg is mer he tõ le gyen.

(5) A jó gaz da gon dos sá gá nak el vét meg tart va a fog lal -
koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény ne vé ben el já ró sze -
mé lyek kö te le sek a ta gok, já ra dé ko sok és a ked vez mé nye -
zet tek ér de ké ben kü lö nös gon dos ság gal el jár ni.

Az elnevezés védelme

4.  § (1) Az e tör vény ben elõ ír tak nak meg fele lõen ala pí -
tott és mû kö dõ fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz -
mény kö te les cég ne vé ben fel tün tet ni a „fog lal koz ta tói
nyug díj szol gál ta tó in téz mény” el ne ve zést. Más sze mély
ré szé re a cég ne vé ben, hir de té sé ben vagy bár mely más mó -
don a „fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény” el ne -
ve zés, an nak bár mely szó össze té tel ben tör té nõ hasz ná la ta
nem meg en ge dett.

(2) Az (1) be kez dés ren del ke zé sei nem vo nat koz nak a
fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mé nyek szak mai
ér dek kép vi se le ti szer ve ze te i re.

(3) Ab ban a kér dés ben, hogy va la mely sze mély az
(1) be kez dés alap ján jo go sult vagy kö te le zett-e az ott meg -
je lölt el ne ve zés hasz ná la tá ra, a Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál -
la mi Fel ügye le te (a továb biak ban: Fel ügye let) ha tá roz.

A nyugdíjszolgáltatási tevékenység

5.  § (1) A fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tá si te vé keny -
ség az aláb bi te vé keny sé ge ket fog lal ja ma gá ban:

a) a fog lal koz ta tói nyug díj konst ruk ci ó hoz kap cso ló dó
tar ta lé kok kép zé se, a va gyon be fek te té se és ke ze lé se,

b) a fog lal koz ta tói hoz zá já ru lá sok, a tagi ki egé szí té sek, 
egyéb be vé te lek be sze dé se,

c) a nyug díj konst ruk ci ó hoz kap cso ló dó nyil ván tar tá si,
könyv ve ze té si, szám vi te li fel ada tok el vég zé se (a továb -
biak ban: nyil ván tar tás),

d) a fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény mû -
kö dé sé nek biz to sí tá sá val össze füg gõ te vé keny ség,

e) fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tás tel je sí té se.

(2) A fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tá si te vé keny sé get
tel jes kö rû en ki zá ró lag a fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó
in téz mény vé gez he ti.

(3) A fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény ré -
szé re va gyon ke ze lé si te vé keny sé get az lát hat el, aki kü lön
jog sza bály alap ján jo go sult ön kén tes köl csö nös nyug díj -
pénz tár vagy ma gánnyug díj pénz tár ré szé re va gyon ke ze lé -
si te vé keny sé get vé gez het.

(4) A fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény ré -
szé re nyug díj konst ruk ci ó hoz kap cso ló dó nyil ván tar tá si
fel ada to kat a fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény
vé gez he ti, il let ve az, aki ele get tesz a ki szer ve zés re vo nat -
ko zó elõ írásoknak.

A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény

6.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén fog lal koz ta tói
nyug díj szol gál ta tó in téz mény zárt kö rû en mû kö dõ rész -
vény tár sa ság vagy más EGT-ál lam ban be jegy zett fog lal -
koz ta tói nyug el lá tást szol gál ta tó in téz mény ma gyar or szá -
gi fi ók te le pe for má já ban lé te sít he tõ.

(2) A fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény rész -
vény tár sa ság ra a Gt. elõ írásait, a fi ók te lep re pe dig a kül -
föl di szék he lyû vál lal ko zá sok ma gyar or szá gi fi ók te le pe i -
rõl és ke res ke del mi kép vi se le te i rõl  szóló 1997. évi
CXXXII. tör vény (a továb biak ban: Fkt.) fi ók te lep re vo -
nat ko zó elõ írásait az e tör vény ben fog lalt el té ré sek kel kell
al kal maz ni.

(3) A fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény ki zá -
ró lag fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tá si te vé keny sé get
vé gez het.

(4) E tör vény 3–81.  §-ai nak ren del ke zé se it az e tör vény
alap ján ala pí tott, a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén szék -
hellyel ren del ke zõ fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz -
mé nyek re kell al kal maz ni.

A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény
alapítása

7.  § (1) Fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz ményt
ala pít hat:

a) bank, biz to sí tó rész vény tár sa ság, be fek te té si tár sa -
ság, vagy

b) fog lal koz ta tó, il let ve több fog lal koz ta tó együt te sen,
amennyi ben vál lal ják, hogy mun ka vál la ló ik ré szé re fog -
lal koz ta tói hoz zá já ru lást fi zet nek.
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(2) A fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény mind 
a tu laj don résszel (rész vénnyel) ren del ke zõ fog lal koz ta tó
mun ka vál la lói, mind más fog lal koz ta tók és azok mun ka -
vál la lói ré szé re kí nál hat nyug díj konst ruk ci ó kat.

(3) A fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény ben
tu laj don részt (rész vényt) csak az sze rez het, aki an nak ala -
pí tá sá ra jo go sult.

(4) A fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény ben
tu laj don résszel (rész vénnyel) ren del ke zõ szer ve zet sa ját
mun ka vál la lói ré szé re nyúj tan dó nyug díj konst ruk ci ó ra
vo nat ko zó an a 8.  § (2) be kez dés sze rin ti szer zõ dést köti
meg a fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz ménnyel.

Foglalkoztató csatlakozása a foglalkoztatói
nyugdíjszolgáltató intézményhez

8.  § (1) A fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény -
hez – az alap sza bály ban rög zí tett mó don – bár mely fog lal -
koz ta tó csat la koz hat (a továb biak ban: csat la ko zó fog lal -
koz ta tó). A csat la ko zó fog lal koz ta tó a fog lal koz ta tói
nyug díj szol gál ta tó in téz ménnyel szer zõ dést köt, mely ben
vál lal ja, hogy mun ka vál la lói ré szé re hoz zá já ru lást fi zet.

(2) A csat la ko zás ra vo nat ko zó szer zõ dés nek tar tal maz -
nia kell:

a) nyug díj konst ruk ció ele me i nek, a konst ruk ció ál tal
ke zelt koc ká za tok meg ha tá ro zá sát, az al kal ma zott ki zá rá -
so kat;

b) a hoz zá já ru lás és a tagi ki egé szí tés fi ze té sé re, il let ve
a ta gok, a já ra dé ko sok jo ga i ra és kö te le zett sé ge i re, azok
tel je sí té sé nek mód já ra, ide jé re, tel je sí té sük el ma ra dá sá nak 
kö vet kez mé nye i re vo nat ko zó ren del ke zé se ket;

c) amennyi ben a nyug díj konst ruk ció vá ra ko zá si idõt,
il let ve fel té te les jog szer zé si idõ tar ta mot tar tal maz, en nek
idõ tar ta mát;

d) a fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény szol -
gál ta tá sa i nak meg je lö lé sét, a tel je sí tés mód ját, ide jét, kü -
lön fel té te le it, az egyes igé nyek el évü lé si ide jét;

e) a be fi ze tés sel meg ha tá ro zott nyug díj konst ruk ció
ese tén a fog lal koz ta tói, il let ve tagi be fi ze té sek bõl a tagi
szám lán jó vá írás ra ke rü lõ há nya dot;

f) a szol gál ta tás sal meg ha tá ro zott nyug díj konst ruk ció
ese tén a jo go sult ság va lo ri zá ci ó já ra, a tõ ke ér ték meg ál la -
pí tá sá ra, va la mint a nyug díj konst ruk ci ó ba más fog lal koz -
ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény bõl át utalt tõ ke összeg
jo go sult ság gá ala kí tá sá ra vo nat ko zó rész le tes mód szer -
tant, to váb bá a be fek te té si egy sé gek hez kö tött nyug díj -
konst ruk ció ese tén a be fek te té sek koc ká za tát vi se lõ fél
meg ha tá ro zá sát (tag vagy fog lal koz ta tó);

g) ma te ma ti kai tar ta lék kép zé si kö te le zett ség gel járó
nyug díj konst ruk ció ese tén a tag nak járó több let ho zam jó -
vá írá sá nak rend jét;

h) a ta gok kal kap cso la tos ese ti el szá mo lá sok ban (tag -
sá gi jog vi szony meg szû né se, más fog lal koz ta tói nyug díj -
szol gál ta tó in téz mény be tör té nõ át lé pés, szol gál ta tás meg -

ál la pí tá sa stb.) ese tén al kal ma zott költ ség le vo ná sok mér -
té két;

i) a mû kö dés sel kap cso la tos be vé te lek, rá for dí tá sok,
költ sé gek kö rét és meg ha tá ro zá sá nak mód ját;

j) a fog lal koz ta tó kö te le zett sé ge i nek rész le te zé sét a fe -
de zet hi ány meg szün te té se ér de ké ben;

k) a fog lal koz ta tó fi ze tés kép te len sé ge ese tén, il let ve a
fog lal koz ta tó vég el szá mo lá sa, fel szá mo lá sa ese tén le foly -
ta tan dó el já rást;

l) a szer zõ dés fel mon dá sá nak ha tár ide jét;
m) a szer zõ dés fel mon dá sa ese tén kö ve ten dõ el já rást.

(3) A csat la ko zott fog lal koz ta tó át lép het egy má sik fog -
lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény hez. Ez eset ben
az át adó fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz ménnyel
meg kö tött szer zõ dés fel mon dá sá ra a fo ga dó fog lal koz ta tói 
nyug díj szol gál ta tó in téz ménnyel csat la ko zás ra vo nat ko zó
szer zõ dés meg kö té sét köve tõen ke rül het sor. Az új csat la -
ko zás ra vo nat ko zó szer zõ dés ben ren del kez ni kell a nyug -
díj konst ruk ció át vé te lé vel kap cso la tos el já rás ról is. Át lé -
pés ese tén a ta gok jo go sult sá gai nem csök ken het nek.

(4) A fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény hez
ön fog lal koz ta tó is csat la koz hat. A csat la ko zó ön fog lal -
koz ta tó a tag gal esik egy te kin tet alá, azon ban a fog lal koz -
ta tó 55.  §-ban fog lalt kö te le zett sé ge it is tel je sí ti.

Tevékenységi engedély

9.  § (1) A fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény a 
te vé keny sé gét ki zá ró lag a Fel ügye let ál tal ki adott, te vé -
keny sé gi en ge dély rõl  szóló jog erõs ha tá ro zat bir to ká ban
kezd he ti meg. A te vé keny sé gi en ge dély irán ti ké rel met a
cég be jegy zés irán ti ké re lem be nyúj tá sát iga zo ló ok irat
kéz hez vé te lét kö ve tõ ti zen öt na pon be lül kell be nyúj ta ni.

(2) A te vé keny ség en ge dé lye zé sé nek el já rá sá ra a Pénz -
ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le té rõl  szóló 1999. évi
CXXIV. tör vény (a továb biak ban: Psztv.) ren del ke zé se it
e tör vény ben fog lalt el té ré sek kel kell al kal maz ni.

(3) A te vé keny sé gi en ge dély meg szer zé sé ig a fog lal -
koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény gaz dál ko dá sa ki zá -
ró lag a te vé keny ség meg szer ve zé sé re irá nyul hat, ki fi ze té -
sek csak ez zel össze füg gés ben tel je sít he tõk.

(4) A te vé keny sé gi en ge dély irán ti ké re lem hez mel lé -
kel ni kell:

a) az alap sza bályt,
b) az üz le ti ter vet,
c) a cég bí ró ság ál tal ér kez te tett cég be jegy zé si ké re lem

má so la tát,
d) iga zo lást ar ról, hogy a fog lal koz ta tói nyug díj szol -

gál ta tó in téz mény bank szám la szám mal ren del ke zik,
e) a gaz dál ko dá si, be fek te té si, ad mi niszt rá ci ós és nyil -

ván tar tá si vagy já ra dék szol gál ta tá si üz let me net ki szer ve -
zé se ese tén az erre vo nat ko zó szer zõ dést,

f) a szer ve ze ti fel épí tést be mu ta tó do ku men tu mot,
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g) a mi ni má lis biz ton sá gi tõke meg lé té nek iga zo lá sát,
h) a sze mé lyi és tár gyi fel té te lek meg lé té nek igazo -

lását,
i) a 11.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott egyéb ve ze -

tõk al kal ma zá sá ra vo nat ko zó iga zo lást,
j) nyi lat ko za tot arra vo nat ko zó an, hogy a fog lal koz ta -

tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény te vé keny sé gét mi kor kí -
ván ja meg kez de ni,

k) az adat szol gál ta tás hoz fel hasz nált szá mí tó gé pes
prog ra mok teszt fu tá si ered mé nye it, va la mint nyi lat ko za tot 
ar ról, hogy a fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény
a jog sza bály ban meg ha tá ro zott, il let ve jog sza bá lyon ala -
pu ló adat szol gál ta tá sok tel je sí té sé re fel ké szült,

l) szám vi te li po li ti ká ját, rész le tes szám vi te li rend sze ré -
nek ter ve ze tét,

m) a fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény lik vi -
di tá sát, fi ze tõ ké pes sé gét sú lyo san ve szé lyez te tõ ál la pot
ese tén al kal ma zan dó el já rá si ren det,

n) a ké rel me zõ arra vo nat ko zó nyi lat ko za tát, hogy az
en ge dély ki adá sa ér de ké ben szük sé ges min den lé nye ges
tényt és ada tot kö zölt a Fel ügye let tel,

o) a pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról
 szóló 2003. évi XV. tör vény 11.  § (3) be kez dé se sze rin ti
bel sõ sza bály za tot,

p) a ter ve zett mû kö dé si te rü let meg ha tá ro zá sát tar tal -
ma zó do ku men tu mot,

q) a mû kö dé si sza bály za tot.

(5) A mû kö dé si sza bály zat tar tal maz za:
a) a fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény ál tal

nyúj tott szol gál ta tá sok jel le gét (be fi ze tés sel vagy szol gál -
ta tás sal meg ha tá ro zott nyug díj konst ruk ció);

b) a nyug díj szol gál ta tás irán ti igény be je len té sé nek
mód ját, ha tár ide jét;

c) a tag más fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz -
mény be, il let ve más fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in -
téz mény bõl tör té nõ át lé pé sé nek fel té te le it és az ezek re vo -
nat ko zó el já rá si ren det;

d) a mun ka vi szony meg szû né sé vel össze füg gõ en a tagi 
jog vi szony ala ku lá sá val kap cso la tos el já rás rend jét;

e) a fog lal koz ta tók csat la ko zá sá nak el já rá si rend jét;
f) mind azt, amit tör vény vagy tör vény fel ha tal ma zá sa

ál tal ki adott jog sza bály a fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta -
tó in téz mény mû kö dé si sza bály za tá ba utal, vagy amit a
köz gyû lés szük sé ges nek tart.

(6) Az üz le ti terv tar tal maz za:
a) a fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény ala pí -

tás ko ri va gyo nát té te les és ér ték kel el lá tott bon tás ban;
b) a te vé keny sé gi en ge dély jog erõ re emel ke dé sé nek

nap já ig ter ve zet ten fel me rü lõ költ sé gek faj tá it és mér té két, 
va la mint ezek vár ha tó fe de ze tét;

c) a fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény nek a
pénz ügyi év le jár tá ig, va la mint a kö vet ke zõ há rom pénz -
ügyi évre  szóló pénz ügyi ter vét.

(7) Az in du ló üz le ti terv nek a (6) be kez dés ben fog lal ta -
kon kí vül tar tal maz nia kell mind azo kat az ada to kat és fel -

té te le ket, ame lye ket a fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó
in téz mény alap sza bály ban vál lalt szol gál ta tá sa i nak tel je sí -
té sé hez, a fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény
hosszú távú és a ter ve zett tag lét szá má hoz iga zo dó mû kö -
dõ ké pes sé gé hez, a ta gok kal szem ben vál lalt kö te le zett sé -
gek tel je sí té sé hez a fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in -
téz mény igaz ga tó sá ga szük sé ges nek tart, il let ve amit a
Fel ügye let elõ ír.

A vezetõ állású személy

10.  § (1) Fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény -
nél az igaz ga tó ság tag já nak, a fel ügye lõ bi zott ság tag já nak, 
va la mint cég ve ze tõ nek (a továb biak ban: ve ze tõ ál lá sú sze -
mély) az ne vez he tõ ki, il let ve az vá laszt ha tó meg, aki nek
sze mé lyét a meg vá lasz tás, il let ve a ki ne ve zés ter ve zett
idõ pont ját har minc nap pal meg elõ zõ en a fog lal koz ta tói
nyug díj szol gál ta tó in téz mény a Fel ügye let nek be je len tet -
te, és a Fel ügye let az en ge délyt meg ad ta. A Fel ügye let
nem adja meg az en ge délyt, ha a be je len tés ben meg je lölt
sze mély nem fe lel meg az e tör vény ben fog lalt fel té te lek -
nek. A Fel ügye let kö te les a ve ze tõ ál lá sú sze mély meg vá -
lasz tá sát, il let ve ki ne ve zé sét en ge dé lye zõ vagy azt el uta sí -
tó ha tá ro za tát a be nyúj tás tól, il let ve a hi á nyok pót lá sá tól
szá mí tott har minc na pon be lül meg hoz ni.

(2) Az en ge délyt meg adott nak kell te kin te ni, ha a Fel -
ügye let a ké re lem kéz hez vé te lét kö ve tõ har minc na pon be -
lül azt nem uta sít ja el, az en ge dé lye zé si el já rást nem füg -
gesz ti fel, a hi ány pót lás ér de ké ben nem in téz ke dik, vagy
az el já rás is mé telt meg in dí tá sát, il let ve a hi ány pót lás be ér -
ke zé sét kö ve tõ har minc na pon be lül nem hoz za meg ha tá -
ro za tát.

(3) A fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény kö te -
les fel ügye lõ bi zott sá got lét re hoz ni.

(4) Fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény nél ve -
ze tõ ál lá sú sze mély ki zá ró lag olyan sze mély le het, aki

a) bün tet len elõ éle tû,
b) a biz to sí tók ról és a biz to sí tá si te vé keny ség rõl  szóló

2003. évi LX. tör vény (a továb biak ban: Bit.) 91.  §-a sze -
rin ti szak mai al kal mas ság gal és üz le ti meg bíz ha tó ság gal
ren del ke zik,

c) leg alább öt éves biz to sí tá si, pénz tá ri vagy vál la lat -
gaz dál ko dá si, il let ve az ál lam igaz ga tás pénz ügyi és gaz da -
sá gi te rü le tén szer zett ve ze tõi gya kor lat tal ren del ke zik, az -
zal, hogy az elõ írt ve ze tõi gya kor lat be fe je zé se nem es het
az en ge dély irán ti ké re lem be nyúj tá sát 10 év vel meg elõ zõ
idõ pont nál ko ráb bi idõ pont ra,

d) fel sõ fo kú is ko lai vég zett ség gel ren del ke zik, és
e) nem te vé keny ke dik könyv vizs gá ló ként.

(5) A fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény fel -
ügye lõ bi zott sá gá nak tag jai kö zül a (4) be kez dés c) és
d) pont ja i ban fog lal tak ki zá ró lag a fel ügye lõ bi zott ság el -
nö ké re néz ve kö te le zõ ek.
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(6) Aki vel szem ben a Bün te tõ Tör vény könyv rõl  szóló
1978. évi IV. tör vény XV. fe je ze té nek VII. és VIII. cí mé -
ben, a XVII. és XVIII. fe je ze té ben meg ha tá ro zott bûn cse -
lek mény  miatt az ügyész vá dat emelt, vagy kül föl dön az
ille té kes ha tó ság vá dat emelt olyan va gyon el le ni vagy
gaz da sá gi bûn cse lek mény  miatt, amely a ma gyar jog sze -
rint bün te ten dõ, a bün te tõ el já rás jog erõs be fe je zé sé ig nem
tölt het be ve ze tõ ál lá sú sze mély ként tiszt sé get, il let ve
tiszt sé gé bõl fel kell füg gesz te ni.

(7) A ve ze tõ ál lá sú sze mé lyek min den kor az ilyen tiszt -
sé get be töl tõ sze mély tõl ál ta lá ban el vár ha tó gon dos ság -
gal, a ta gok, a já ra dé ko sok és a fog lal koz ta tói nyug díj szol -
gál ta tó in téz mény ér de ke i nek el sõd le ges sé ge alap ján kö te -
le sek el jár ni. A ve ze tõ ál lá sú sze mé lyek a pol gá ri jog ál ta -
lá nos sza bá lyai sze rint fe lel nek a fog lal koz ta tói nyug díj -
szol gál ta tó in téz ménnyel szem ben a jog sza bá lyok, az
alap sza bály, a köz gyû lés ál tal ho zott ha tá ro za tok, bel sõ
sza bály za tok, il let ve kö te le zett sé ge ik fel ró ha tó meg sze gé -
sé vel a fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény nek
oko zott ká ro kért.

Egyéb vezetõk

11.  § (1) A fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény
te vé keny sé ge meg kez dé sé hez és foly ta tá sá hoz az
(5)–(6) be kez dés ben fog lalt ki vé tel lel

a) ve ze tõ biz to sí tás ma te ma ti kust (ak tu á ri ust),
b) szám vi te li rend jé ért fe le lõs ve ze tõt,
c) bel sõ el len õrt,
d) jo gászt, és
e) be fek te té se kért fe le lõs ve ze tõt

(a továb biak ban együtt: egyéb ve ze tõk) kö te les al kal maz -
ni, il le tõ leg fog lal koz tat ni. A b), c), e) pon tok ban fel so rolt
sze mé lye ket a fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz -
mény ki zá ró lag mun ka vi szony ke re té ben alkalmaz hatja.

(2) Egyéb ve ze tõ nek az ne vez he tõ ki, aki nek sze mé lyét
a ki ne ve zés ter ve zett idõ pont ját har minc nap pal meg elõ -
zõ en a fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény a Fel -
ügye let nek be je len tet te, és az en ge délyt a Fel ügye let meg -
ad ta. A Fel ügye let kö te les az egyéb ve ze tõ meg vá lasz tá -
sát, il let ve ki ne ve zé sét en ge dé lye zõ vagy azt el uta sí tó ha -
tá ro za tát a be nyúj tás tól, il let ve a hi ány pót lás tól szá mí tott
har minc na pon be lül meg hoz ni.

(3) Az en ge délyt meg adott nak kell te kin te ni, ha a Fel -
ügye let a ké re lem kéz hez vé te lét kö ve tõ har minc na pon be -
lül azt nem uta sít ja el, az en ge dé lye zé si el já rást nem füg -
gesz ti fel, a hi ány pót lás ra nem szó lít fel, vagy az el já rás
 ismételt meg in dí tá sát, il let ve a hi ány pót lás meg té te lét
 követõ har minc na pon be lül nem hoz za meg ha tá ro za tát.

(4) Az egyéb ve ze tõk leg fel jebb két fog lal koz ta tói
nyug díj szol gál ta tói in téz mény nél tölt het nek be ilyen po zí -
ci ót.

(5) A fog lal koz ta tói hoz zá já ru lá sok ból és tagi ki egé szí -
té sek bõl a tárgy évet meg elõ zõ év ben 300 mil lió fo rint éves 
be vé telt el nem érõ fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in -

téz mény az egyéb ve ze tõ ket meg bí zá si jog vi szony ke re té -
ben is fog lal koz tat hat ja, vagy e te vé keny ség el lá tá sá val
más – az adott te vé keny ség el lá tá sá ra a 12.  § (1) be kez dé -
sé ben, a 13.  § (1) be kez dé sé ben, a 14.  § (2) be kez dé sé ben
elõ ír tak nak meg fe le lõ sze mélyt fog lal koz ta tó – szer ve ze -
tet is meg bíz hat.

(6) Ve ze tõ biz to sí tás ma te ma ti kus (ak tu á ri us) al kal ma -
zá sa csak bio met ri ai koc ká za tot is ke ze lõ fog lal koz ta tói
nyug díj szol gál ta tó in téz mény ese té ben kö te le zõ.

A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény
 vezetõ biztosításmatematikusa (aktuárius)

12.  § (1) A fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény
ve ze tõ biz to sí tás ma te ma ti ku sa ként a Bit. 86.  § (1) be kez -
dé sé nek a)–d) pont já ban meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek -
nek meg fe le lõ sze mély al kal maz ha tó.

(2) A fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény ve ze -
tõ biz to sí tás ma te ma ti ku sa a Bit. 86.  § (2) be kez dés a), b)
és d) pont já ban, va la mint a (3) és (4) be kez dé sé ben meg -
ha tá ro zott fel ada to kat lát ja el, va la mint alá írá sá val iga zol -
ja a tar ta lé kok helyt ál ló sá gát.

(3) A ve ze tõ biz to sí tás ma te ma ti kus ké szí ti el a szol gál -
ta tás sal meg ha tá ro zott nyug díj konst ruk ció ese tén a jo go -
sult ság tõ ke ér té ké nek meg ál la pí tá sá ra vo nat ko zó mód -
szer tant. A mód szer tant a ve ze tõ biz to sí tás ma te ma ti kus
éven te fe lül vizs gál ja.

(4) A fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény ve ze -
tõ biz to sí tás ma te ma ti ku sa a Bit. 86.  § (4) be kez dé sé ben
fog lal tak nak meg fe le lõ ak tu á ri u si je len tés ben tel je sí ti be -
szá mo lá si kö te le zett sé gét.

A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény
 számviteli rendjéért felelõs vezetõje

13.  § (1) A fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény
szám vi te li rend jé ért fe le lõs ve ze tõ ként ki zá ró lag a Bit.
88.  § (1) be kez dés a)–e) pont já ban meg ha tá ro zott kö ve tel -
mé nyek nek meg fe le lõ sze mély al kal maz ha tó.

(2) A fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény
szám vi te li rend jé ért fe le lõs ve ze tõ el len õr zi és a fog lal koz -
ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény elsõ szá mú ve ze tõ je
mel lett alá írá sá val iga zol ja a Fel ügye let nek meg kül dött
éves be szá mo ló, éves és ne gyed éves je len tés helytálló -
ságát.
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A belsõ ellenõr

14.  § (1) A fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény
kö te les a bel sõ el len õr zés ve ze té sé vel a fel ügye lõ bi zott ság 
szak mai irá nyí tá sa alá tar to zó bel sõ el len õrt meg bíz ni.

(2) Bel sõ el len õr ként ki zá ró lag a Bit. 89.  § (2) be kez dés
a)–d) pont ja i ban meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek nek meg -
fe le lõ sze mély al kal maz ha tó.

(3) A bel sõ el len õr a Bit. 89.  § (3), (4) és (5) be kez dé sé -
ben meg ha tá ro zott fel ada to kat lát ja el.

(4) A fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény mû -
kö dé sé nek el len õr zé sé vel kap cso lat ban a fel ügye lõ bi zott -
ság a Bit. 89.  § (6) be kez dés ben meg ha tá ro zott fel ada to kat
lát ja el.

(5) Ahol a Bit. biz to sí tót em lít, ott e tör vény al kal ma zá -
sá ban fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz ményt kell
ér te ni.

Összeférhetetlenségi szabályok

15.  § (1) Nem le het ve ze tõ ál lá sú sze mély és egyéb ve -
ze tõ az,

a) aki ve ze tõ ál lá sú sze mély, il let ve egyéb ve ze tõ volt
olyan fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény ben, ön -
kén tes köl csö nös biz to sí tó pénz tár ban, ma gánnyug díj -
pénz tár ban, biz to sí tó nál, pénz ügyi in téz mény ben vagy be -
fek te té si vál lal ko zás ban, amely fi ze tés kép te len né vált,
 illetve amely nek te vé keny sé gi en ge dé lyét a Fel ügye let
jog sér tés  miatt vissza von ta, vagy amely nek a fel szá mo lá -
sát a bí ró ság jog erõ sen el ren del te, a fi ze tés kép te len né vá -
lást, a te vé keny sé gi en ge dély vissza vo ná sát, il let ve a fel -
szá mo lás jog erõs el ren de lé sét kö ve tõ öt évig,

b) aki sú lyo san vagy is mé tel ten meg sér tet te a Fel ügye -
let fel adat kö ré be esõ tör vények, il let ve e tör vények fel ha -
tal ma zá sa alap ján ki adott jog sza bá lyok elõ írásait, és
 emiatt vele szem ben az ille té kes fel ügye let, más ha tó ság a
leg ma ga sabb össze gû bír sá got szab ta ki, vagy an nál sú lyo -
sabb szank ci ót al kal ma zott, il let ve a bí ró ság jog erõs íté le -
té vel bün te tõ jo gi fe le lõs sé gét meg ál la pí tot ta, a bír ság ki -
sza bá sát, a szank ció al kal ma zá sát, vagy az íté let jog erõ re
emel ke dé sét kö ve tõ öt évig.

(2) A fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény nem
szer vez he ti ki a te vé keny sé get olyan szer ve zet hez,

a) amely ben a fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz -
mény ve ze tõ ál lá sú sze mé lyé nek, egyéb ve ze tõ jé nek vagy
ezen sze mé lyek kö ze li hoz zá tar to zó já nak tu laj do no si ré -
sze se dé se van, vagy

b) amely nek ve ze tõ ál lá sú sze mé lye, egyéb ve ze tõ je a
fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény ve ze tõ ál lá sú
sze mé lye vagy egyéb ve ze tõ je, vagy e sze mé lyek kö ze li
hoz zá tar to zó ja.

(3) A (2) be kez dés ben elõ írt kor lá to zást nem kell al kal -
maz ni, amennyi ben a fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in -

téz mény és a ki szer ve zett te vé keny sé get vég zõ tu laj do no -
sa azo nos, vagy a ki szer ve zett te vé keny sé get vég zõ a fog -
lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény tu laj do no sa,
vagy a ki szer ve zett te vé keny sé get vég zõ a fog lal koz ta tói
nyug díj szol gál ta tó in téz mény tu laj do ná ban áll, il let ve
azo nos tu laj do no si cso port ba tar toz nak.

A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény
könyvvizsgálója

16.  § (1) A könyv vizs gá lói fel ada tok el lá tá sá ra csak ak -
kor ad ha tó az ér vé nyes könyv vizs gá lói en ge déllyel ren del -
ke zõ, be jegy zett könyv vizs gá ló (könyv vizs gá ló tár sa ság)
ré szé re meg bí zás, ha a Ma gyar Könyv vizs gá lói Ka ma ra az 
ál ta la ve ze tett biz to sí tói, pénz tá ri vagy be fek te té si vál lal -
ko zá si mi nõ sí té sû könyv vizs gá lók, il let ve biz to sí tói, pénz -
tá ri vagy be fek te té si vál lal ko zá si mi nõ sí té sû könyvvizs -
gáló tár sa sá gok név jegy zé ké ben a könyv vizs gá lót ha tá ro -
za tá val nyil ván tar tás ba vet te.

(2) Nem le het könyv vizs gá ló a fog lal koz ta tói nyug díj -
szol gál ta tó in téz mény tag ja, a fog lal koz ta tói nyug díj szol -
gál ta tó in téz mény cég ve ze tõ je, igaz ga tó sá gá nak, fel ügye -
lõ bi zott sá gá nak tag ja, il let ve ezek kö ze li hoz zá tar to zó ja, a
fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény tu laj don -
résszel ren del ke zõ (rész vé nyes) fog lal koz ta tó já nak ve ze tõ 
ál lá sú sze mé lye, egyéb ve ze tõ je, il let ve e sze mé lyek kö ze -
li hoz zá tar to zó ja, a va gyon ke ze lõ, va la mint gaz dál ko dá sa
nyil ván tar tá sát vég zõ szer ve zet, a le tét ke ze lõ könyv vizs -
gá ló ja, a nyil ván tar tást vég zõ szer ve zet és a le tét ke ze lõ
könyv vizs gá ló já nak kö ze li hoz zá tar to zó ja.

(3) Könyv vizs gá lói fel ada tot ilyen te vé keny ség foly ta -
tá sá ra jo go sult szer ve zet, könyv vizs gá ló tár sa ság is el lát -
hat. Eb ben az eset ben az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott
ren del ke zé se ket a könyv vizs gá lói te vé keny sé get vég zõ
sze mély re kell al kal maz ni.

(4) A könyv vizs gá ló meg bí za tá sa leg fel jebb öt éves idõ -
tar tam ra szól hat, amely nem hosszab bít ha tó meg. A
könyv vizs gá ló meg bí za tá sá nak le jár tát kö ve tõ két év el tel -
té vel a könyv vizs gá lói fel ada to kat ugyan an nál a fog lal -
koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény nél is mé tel ten el lát -
hat ja.

(5) A könyv vizs gá ló be te kint het a fog lal koz ta tói nyug -
díj szol gál ta tó in téz mény köny ve i be, az igaz ga tó ság és a
fel ügye lõ bi zott ság tag ja i tól, a fog lal koz ta tói nyug díj szol -
gál ta tó in téz mény al kal ma zot ta i tól fel vi lá go sí tást kér het, a 
fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény tar ta lé ka it,
szer zõ dé se it, bank szám lá ját, be fek te té se it meg vizs gál hat -
ja. Je len le het az igaz ga tó ság és a fel ügye lõ bi zott ság ülé -
sein, a köz gyû lé sen kö te les részt ven ni.

(6) A könyv vizs gá ló a fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó 
in téz mény köz gyû lé se elé ter jesz tett be szá mo lót kö te les
meg vizs gál ni ab ból a szem pont ból, hogy azok va lós ada -
to kat tar tal maz nak-e, il let ve meg fe lel nek-e a jog sza bá lyok 
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elõ írásainak, és kö te les vé le mé nyét a köz gyû lés sel is mer -
tet ni. Bio met ri ai koc ká za tot tar tal ma zó nyug díj konst ruk -
ci ót is ke ze lõ fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény
ese tén a könyv vizs gá ló vizs gá la ta so rán kö te les füg get len
biz to sí tás ma te ma ti kus köz re mû kö dé sét igény be ven ni.
E nél kül a köz gyû lés a be szá mo ló ról ér vé nyes ha tá ro za tot
nem hoz hat. Az ala ku ló köz gyû lé sen el fo ga dott do ku men -
tu mo kat nem kell könyv vizs gá ló nak meg vizs gál nia.

(7) Ha a könyv vizs gá ló tu do mást sze rez ar ról, hogy a
fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény va gyo ná nak,
il le tõ leg fe de ze ti vagy a nyug díj tech ni kai tar ta lé ká nak je -
len tõs csök ke né se vár ha tó, kö te les er rõl a fel ügye lõ bi zott -
sá got és a fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény
igaz ga tó sá gát tá jé koz tat ni, to váb bá a fog lal koz ta tói nyug -
díj szol gál ta tó in téz mény köz gyû lé sé nek össze hí vá sát kez -
de mé nyez ni, és az in téz ke dé se ket és azok okát a Fel ügye -
let nek be je len te ni.

(8) Ha a fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény
köz gyû lé sét az igaz ga tó ság – a könyv vizs gá ló (7) be kez -
dés ben fog lalt tá jé koz ta tá sá nak tu do más ra ju tá sá tól szá -
mí tott nyolc na pon be lül – nem hív ja össze, arra a könyv -
vizs gá ló jo go sult. Ha a fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó
in téz mény köz gyû lé se nem hoz za meg a szük sé ges dön té -
se ket, a könyv vizs gá ló kö te les ér te sí te ni a Fel ügye le tet és
a cég jegy zé ket ve ze tõ me gyei (fõ vá ro si) bí ró sá got
(a továb biak ban: bí ró ság).

(9) Ha a Ma gyar Könyv vizs gá lói Ka ma ra a biz to sí tói,
pénz tá ri vagy be fek te té si vál lal ko zá si mi nõ sí té sû könyv -
vizs gá ló tár sa sá got, könyv vizs gá lót tör li nyil ván tar tá sá -
ból, er rõl egy ide jû leg ér te sí ti a Fel ügye le tet.

(10) A biz to sí tói, pénz tá ri vagy be fek te té si vál lal ko zá si
mi nõ sí té sû könyv vizs gá ló tár sa ság ha la dék ta la nul kö te les
a Fel ügye let ré szé re a Ma gyar Könyv vizs gá lói Ka ma ra
biz to sí tói, pénz tá ri vagy be fek te té si vál lal ko zá si mi nõ sí té -
sû könyv vizs gá ló mun ka-, il let ve tag sá gi jog vi szo nyá nak
meg szû né sé rõl  szóló ha tá ro za tát meg kül de ni.

Tárgyi feltételek

17.  § (1) A fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tá si te vé -
keny ség tár gyi fel té te lei:

a) a te vé keny ség biz ton sá gos foly ta tá sá ra al kal mas iro -
da he lyi ség;

b) ha a gaz dál ko dás nyil ván tar tá sát tel jes kö rû en nem
he lye zik ki, ak kor a jog sza bály ban elõ írt nyil ván tar tá sok
ve ze té sé hez szük sé ges szá mí tás tech ni kai rend szer;

c) mû kö dé si koc ká za tok csök ken té sét szol gá ló in for -
má ci ós és el len õr zé si rend szer, va la mint a rend kí vü li hely -
ze tek ke ze lé sé re szol gá ló terv.

(2) A fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény ál tal
al kal ma zott el já rá sok nak, rend sze rek nek, meg ol dá sok nak
és nyil ván tar tá sok nak biz to sí ta ni uk kell, hogy a fog lal koz -
ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény ál tal ke zelt nyug díj -

konst ruk ci ó hoz kap cso ló dó esz kö zök más nyug díj konst -
ruk ci ó hoz kap cso ló dó esz kö zök tõl, il let ve az in téz mény
sa ját tu laj do nát ké pe zõ be fek te té sek tõl el kü lö ní tet ten le -
gye nek ke zel ve és a le bo nyo lí tott ügy le tek ada tai – az ügy -
let tár gya, idõ pont ja, a szer zõ dõ part ner, il let ve egyéb
szem pon tok sze rint rész le tez ve – vissza ke res he tõk le gye -
nek.

(3) A fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény
szám vi te li, nyil ván tar tá si, in for ma ti kai rend sze re i nek al -
kal mas nak kell len ni ük

a) min den ko ri pénz ügyi hely ze té nek meg ál la pí tá sá ra;
b) az ál ta la ki ala kí tott egyes ala pok és port fó li ók ré szét

ké pe zõ be fek te té si esz kö zök, pénz esz kö zök, tõzs dei ter -
mé kek és in gat la nok ál lo má nyá nak min den idõ pont ban
tör té nõ meg ál la pí tá sá ra;

c) a jog sza bály ban, il le tõ leg sa ját sza bály za ta i ban fog -
lalt elõ írások be tar tá sá nak fo lya ma tos el len õr zé sé re;

d) jog sza bály ban elõ írt adat szol gál ta tá si kö te le zett sé -
gé nek tel je sí té sé re; va la mint

e) a ta gok, já ra dé ko sok és ked vez mé nye zet tek felé
fenn ál ló kö te le zett sé gek meg ál la pí tá sá ra.

Informatikai rendszer védelme

18.  § A fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény in -
for ma ti kai rend sze ré nek vé del mét az Ön kén tes Köl csö nös
Biz to sí tó Pénz tá rak ról  szóló 1993. évi XCVI. tör vény
(a továb biak ban: Öpt.) 40/C.  §-ában fog lal tak sze rint kell
ki ala kí ta ni.

Ügymenet kiszervezésének feltételei

19.  § (1) A fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz -
mény – az adat vé del mi elõ írások be tar tá sa mel lett – az
ügy me ne té nek bár mely ele mét ki szer vez he ti.

(2) Az ügy me net ki szer ve zé sé nek fel té te le, hogy az irá -
nyí tá si és el len õr zé si jog meg ma rad jon a fog lal koz ta tói
nyug díj szol gál ta tó in téz mény nél.

(3) A ki szer ve zett te vé keny sé get a Fel ügye let a te vé -
keny sé get vég zõ nél ugyan azon mó don és esz kö zök kel
vizs gál hat ja, mint ha a te vé keny sé get a fog lal koz ta tói
nyug díj szol gál ta tó in téz mény vé gez né.

(4) A ki szer ve zett te vé keny ség gel har ma dik sze mély -
nek oko zott bár mely ká rért a fog lal koz ta tói nyug díj szol -
gál ta tó in téz mény fe lel.

(5) A fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény fe le -
lõs azért, hogy a ki szer ve zett te vé keny sé get vég zõ a te vé -
keny sé get a jog sza bá lyi elõ írások be tar tá sá val és a tõle el -
vár ha tó gon dos ság gal vé gez ze. Amennyi ben a fog lal koz -
ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény ész le li, hogy a ki szer -
ve zett te vé keny ség vég zé se jog sza bály ba vagy a szer zõ -
dés be üt kö zik, ha la dék ta la nul kö te les fel szó lí ta ni a ki szer -
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ve zett te vé keny sé get vég zõt, hogy te vé keny sé gét a jog sza -
bály nak, il let ve a szer zõ dés nek meg fele lõen vé gez ze.
Amennyi ben a fel szó lí tás el le né re a ki szer ve zett te vé keny -
sé get vég zõ a te vé keny sé get to vább ra is jog sza bály sér tõ,
il let ve is mé tel ten vagy sú lyo san szer zõ dés sze gõ mó don
vég zi, a fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény kö te -
les a szer zõ dést azon na li ha tállyal fel mon da ni.

(6) Aki egy ide jû leg vé gez ki szer ve zett te vé keny sé get
több fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény ré szé re,
az kö te les az így tu do má sá ra ju tott tényt, ada tot, in for má -
ci ót el kü lö ní tet ten – az adat vé del mi elõ írások be tar tá sá -
val – ke zel ni.

(7) A ki szer ve zés re vo nat ko zó szer zõ dés nek tar tal maz -
nia kell:

a) a ki szer ve zett te vé keny ség vég zé se so rán a te vé -
keny sé get vég zõ tu do má sá ra ju tott üz le ti és fog lal koz ta tói
nyug díj ti tok meg õr zé sé re vo nat ko zó kö te le zett sé get, fe le -
lõs sé get és a ti tok meg tar tá sa ér de ké ben te en dõ in téz ke dé -
se ket, amennyi ben a ki szer ve zés sel sze mé lyes ada tok át -
vé te le is meg va ló sul, az adat fel dol go zás rend jét, az adat -
vé del mi sza bá lyok ér vé nye sí té sé nek mód ját;

b) a ki szer ve zett te vé keny sé get vég zõ hoz zá já ru lá sát a
ki szer ve zett te vé keny ség nek a fog lal koz ta tói nyug díj szol -
gál ta tó in téz mény bel sõ el len õre, könyv vizs gá ló ja ál ta li
el len õr zé sé hez;

c) a ki szer ve zett te vé keny sé get vég zõ fe le lõs sé gét a te -
vé keny ség meg fe le lõ szín vo na lon tör té nõ vég zé sé ért;

d) az elv árt, a te vé keny ség vég zé sé nek mi nõ sé gé re vo -
nat ko zó rész le tes kö ve tel mé nye ket;

e) a fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény ré szé -
rõl tör té nõ azon na li ha tá lyú fel mon dás le he tõ sé gét a ki -
szer ve zett te vé keny sé get vég zõ ál tal tör té nõ jog sza bály -
sér tõ te vé keny ség, il let ve is mé telt vagy sú lyos szer zõ dés -
sze gés ese tén.

(8) Az ügy me net ki szer ve zé si szer zõ dés tar tal maz za az
arra vo nat ko zó tá jé koz ta tást, hogy bár mely tí pu sú fel ügye -
le ti el len õr zés ese tén a vele szer zõ dõ fél kö te les a fel ügye -
le ti el len õr zést vég zõk nek a fel ügye le ti el len õr zés le foly -
ta tá sá hoz szük sé ges mér ték ben, az ügy me net ki szer ve zé -
sé vel kap cso la tos va la mennyi ada tot, do ku men tu mot, in -
for má ci ót meg ad ni. Amennyi ben a ki szer ve zett te vé keny -
ség ke re té ben a fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz -
mény tag ja i nak sze mé lyes ada tát to váb bít ja a ki szer ve zett
te vé keny sé get vég zõ höz, úgy a szer zõ dés ben rög zí te ni
kell az adat fel dol go zás rend jét és az adat vé de lem sza bá -
lya it.

(9) Amennyi ben a ki szer ve zett te vé keny ség ke re té ben a
fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény a tag ja i nak
sze mé lyes ada tát to váb bít ja a ki szer ve zett te vé keny sé get
vég zõ höz, úgy a ki szer ve zett te vé keny sé get vég zõ a fog -
lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény adat fel dol go zó -
já nak mi nõ sül.

20.  § (1) A fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény
ad mi niszt rá ci ós és nyil ván tar tá si fel ada tai tel je sí té sé vel

e te vé keny ség gel üz let sze rû en fog lal ko zó és arra fel jo go -
sí tott szer ve ze te ket bíz hat meg.

(2) A va gyon ke ze lés el lá tá sá val nem bíz ha tó meg az ad -
mi niszt rá ci ós és nyil ván tar tá si, il let ve a biz to sí tás ma te ma -
ti kai fel ada tok el vég zé sé vel meg bí zott szer ve zet.

(3) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott szer ve zet a fog -
lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény re vo nat ko zó
gaz dál ko dá si, szám vi te li, biz to sí tás ma te ma ti kai és be fek -
te té si elõ írások sze rint vég zi te vé keny sé gét, és a fog lal -
koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény ne vé ben és ér de ké -
ben jár el.

Változások bejelentése

21.  § (1) A fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény
a sze mé lyi és tár gyi fel té te lek ben, to váb bá a ve ze tõ ál lá sú
sze mé lyek és egyéb ve ze tõk, a le tét ke ze lõ, a szám la ve ze -
tõ, a könyv vizs gá ló, a ki szer ve zett te vé keny sé get vég zõ
sze mé lyé ben vagy ada ta i ban tör tént vál to zást a szer zõ dés
meg kö té sét, il let ve meg szû né sét köve tõen há rom mun ka -
na pon be lül a Fel ügye let nek be je len ti.

(2) Az e tör vény ben meg ha tá ro zott en ge dé lyek ké rel -
me zé se és a be je len té sek meg té te le a Fel ügye let ál tal meg -
ha tá ro zott for má ban tör té nik. E cél ra a Fel ügye let adat la -
pot rend sze re sít het.

Határon átnyúló tevékenység végzése

22.  § (1) Ha a fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz -
mény ha tá ron át nyú ló te vé keny ség ként elsõ al ka lom mal
kí ván fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tá si te vé keny sé get
vé gez ni má sik ál lam te rü le tén, kö te les ezt a Fel ügye let nek
elõ ze tesen be je len te ni. A fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta -
tó in téz mény ál ta li be je len tés nek a fo ga dó ál lam ne vét, a
fog lal koz ta tó meg ne ve zé sét, va la mint a nyug díj konst ruk -
ció csat la ko zá si szer zõ dés ben rög zí tett ele me it tar tal maz -
nia kell.

(2) A Fel ügye let az (1) be kez dés sze rin ti be je len tés kéz -
hez vé te lé tõl szá mí tott har minc na pon be lül tá jé koz tat ja a
má sik ál lam ille té kes fel ügye le ti ha tó sá gát ar ról, hogy

a) a fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény ren -
del ke zik te vé keny sé gi en ge déllyel,

b) a fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény ren -
del ke zik a mi ni má lis sza va to ló tõ ke-szük ség let nek meg fe -
le lõ nagy sá gú sza va to ló tõ ké vel és az elõ írt tar ta lé kok fe -
de ze te ren del ke zés re áll.

A Fel ügye let a tá jé koz ta tást kö te les egy ide jû leg kö zöl ni 
a be je len tõ fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz -
ménnyel is.

(3) A Fel ügye let a (2) be kez dés ben fog lalt tá jé koz ta tást
meg ta gad ja, ha a fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz -
mény az elõ ze tes be je len té sé ben az (1) be kez dés ben fog -
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lalt ada to kat nem köz li, il let ve a fog lal koz ta tói nyug díj -
szol gál ta tó in téz mény nem fe lel meg a (2) be kez dés
a)–b) pont ja i ban fog lalt fel té te lek nek. Ha a Fel ügye let a
(2) be kez dés ben fog lalt tá jé koz ta tást meg ta gad ja, ezt leg -
ké sõbb a be je len tés kéz hez vé te lé tõl szá mí tott har minc na -
pon be lül kö te les ha tá ro zat ban kö zöl ni a be je len tõ fog lal -
koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz ménnyel.

(4) A Fel ügye let a má sik ál lam ille té kes ha tó sá gai ál tal a 
má sik ál lam szo ci á lis és mun ka jo gá nak fog lal koz ta tói
nyug dí jak ra vo nat ko zó kö ve tel mé nye i rõl kül dött tá jé koz -
ta tá sát to váb bít ja a fog lal koz ta tói nyug díj in téz mény ré szé -
re. A fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény a te vé -
keny sé gét a Fel ügye let ál tal to váb bí tott tá jé koz ta tás kéz -
hez vé te lét köve tõen vagy (en nek hi á nyá ban) a (2) be kez -
dés ben em lí tett tá jé koz ta tás köz lé sé tõl szá mí tott hat van öt
na pon be lül kezd he ti meg.

(5) Ha a mû kö dés so rán a (2) be kez dés a)–b) pont ja i ban
meg ha tá ro zott ada tok ban vál to zás kö vet ke zik be, a Fel -
ügye let tá jé koz tat ja a fo ga dó ál lam ille té kes ha tó sá gát. A
Fel ügye let el já rá sá ra a (2)–(3) be kez dé sek ben fog lal tak az
irány adók.

(6) A fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény a ta -
gok felé tel je sí ten dõ tá jé koz ta tá si kö te le zett sé gek tel je sí -
té se so rán a fog lal koz ta tó szék he lye sze rin ti ál lam ban elõ -
írt kö te le zett sé gek nek is meg kell fe lel ni.

23.  § (1) Amennyi ben a Fel ügye let ér te sí tést kap a má -
sik ál lam ille té kes ha tó sá ga i tól ar ról, hogy a fog lal koz ta tói 
nyug díj szol gál ta tó in téz mény a má sik ál lam szo ci á lis és
mun ka jo gá nak fog lal koz ta tói nyug díj konst ruk ci ók ra, il -
let ve a ta gok tá jé koz ta tá sá ra vo nat ko zó kö ve tel mé nye i nek 
nem tesz ele get, a Fel ügye let ese ti el len õr zést vé gez az in -
téz mény nél és szük ség ese tén in téz ke dé se ket al kal maz.

(2) A Fel ügye let meg kül di a fog lal koz ta tói nyug díj szol -
gál ta tó in téz mény nek a má sik ál lam ille té kes ha tó sá ga i tól
ka pott, a má sik ál lam szo ci á lis és mun ka jo gá nak fog lal -
koz ta tói nyug díj konst ruk ci ók ra vo nat ko zó kö ve tel mé -
nyei, va la mint a fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz -
mény va gyo ná nak be fek te té sé vel kap cso la tos elõ írásai te -
rén be kö vet ke zett vál to zá sok ról  szóló tá jé koz ta tást.

(3) A Fel ügye let ese ti tá jé koz ta tást kér het a fog lal koz ta -
tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény tõl a ha tá ron át nyú ló te -
vé keny ség so rán al kal ma zott szer zõ dé si fel té te lek rõl és az
ez zel össze füg gõ do ku men tu mok ról an nak iga zo lá sá ra,
hogy a szer zõ dé sek meg fe lel nek a fog lal koz ta tó szék he lye 
sze rin ti ál lam jog sza bá lya i nak.

A másik államban történõ fióktelep-létesítés
szabályai

24.  § (1) A fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény
kö te les be je len te ni a Fel ügye let nek, ha má sik ál lam ban
 fióktelepet kí ván lé te sí te ni. Fog lal koz ta tói nyug díj szol -

gál ta tá si te vé keny sé get vég zõ fi ók te le pet csak fog lal koz -
ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény lé te sít het.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti be je len tés nek tar tal maz nia
kell:

a) an nak az ál lam nak a meg ne ve zé sét, ahol a fog lal -
koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény a fi ók te le pet kí ván -
ja lé te sí te ni,

b) a fi ók te lep szer ve ze ti fel épí té sé re, irá nyí tá sá ra, el -
len õr zé si rend jé re vo nat ko zó ira to kat,

c) az üz le ti ter vet,
d) a fi ók te lep irá nyí tá sát el lá tó ve ze tõ ál lá sú sze mé -

lyek, meg ha tal ma zott kép vi se lõk meg ne ve zé sét, és
e) a fi ók te lep ne vét és cí mét.

(3) Ha a be je len tõ fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in -
téz mény fel épí té si, irá nyí tá si, el len õr zé si rend je és pénz -
ügyi hely ze te meg fe lel a jog sza bá lyi elõ írásoknak, a be je -
len tés kéz hez vé te lé tõl szá mí tott ki lenc ven na pon be lül a
Fel ügye let kö te les írás ban tá jé koz tat ni a má sik ál lam ille -
té kes fel ügye le ti ha tó sá gát. A tá jé koz ta tás ban a Fel ügye let 
iga zol ja, hogy a fi ók te le pet lé te sí tõ fog lal koz ta tói nyug díj -
szol gál ta tó in téz mény ren del ke zik a meg fe le lõ sza va to ló
tõ ké vel. Er rõl egy ide jû leg kö te les ér te sí te ni a be je len tõ
fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz ményt is.

(4) A Fel ügye let a (3) be kez dés ben fog lalt tá jé koz ta tást
meg ta gad ja, ha a fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz -
mény a (2) be kez dés ben fel so rolt ada to kat nem köz li, il let -
ve a be je len tõ fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény 
fel épí té si, irá nyí tá si, el len õr zé si rend je és pénz ügyi hely -
ze te nem fe lel meg a jog sza bá lyi elõ írásoknak. A tá jé koz -
ta tás meg ta ga dá sát a Fel ügye let leg ké sõbb a be je len tés
kéz hez vé te lé tõl szá mí tott ki lenc ven na pon be lül kö te les
ha tá ro zat ban kö zöl ni a be je len tõ fog lal koz ta tói nyug díj -
szol gál ta tó in téz ménnyel.

(5) A má sik ál lam ille té kes fel ügye le ti ha tó sá ga a (3) be -
kez dés ben fog lalt tá jé koz ta tás kéz hez vé te lé tõl szá mí tott
hat van na pon be lül a Fel ügye le tet tá jé koz tat ja azon fel té -
te lek rõl, ame lyek ke re té ben a fi ók te lep te vé keny sé gét vé -
gez he ti. Ezt a tá jé koz ta tást a Fel ügye let a fog lal koz ta tói
nyug díj szol gál ta tó in téz mény ré szé re to váb bít ja. A má sik
ál lam ille té kes fel ügye le ti ha tó ság át ól meg ka pott, a fi ók te -
lep te vé keny sé gét meg ha tá ro zó fel té te lek re vo nat ko zó tá -
jé koz ta tást a Fel ügye let a fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta -
tó in téz mény ré szé re to váb bít ja. Amennyi ben a má sik ál -
lam ille té kes fel ügye le ti ha tó sá ga a tá jé koz ta tá si kö te le -
zett sé gé nek nem tesz ele get, a Fel ügye let a a má sik ál lam
ille té kes fel ügye le ti ha tó sá gá nak (3) be kez dés ben fog lalt
tá jé koz ta tá sát kö ve tõ hat van na pon be lül ér te sí ti a fog lal -
koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz ményt.

(6) A fi ók te lep az (5) be kez dés sze rin ti tá jé koz ta tás, il -
let ve ér te sí tés kéz hez vé te lét köve tõen hoz ha tó lét re és
kezd he ti meg mû kö dé sét.

(7) Ha a mû kö dés so rán a (2) be kez dés b)–e) pont ja i ban
meg ha tá ro zott ada tok ban vál to zás kö vet ke zik be, a fog lal -
koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény leg ké sõbb har minc
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nap pal a vál to zást meg elõ zõ en, elõ re nem lát ha tó ese mény
be kö vet ke zé se ese tén ha la dék ta la nul írás ban kö te les tá jé -
koz tat ni a Fel ügye le tet és a má sik ál lam ille té kes fel ügye -
le ti ha tó sá gát an nak ér de ké ben, hogy a fel ügye le ti ha tó sá -
gok a (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott ha tás kö rü ket meg -
fele lõen gya ko rol has sák.

Az üzleti titok és a foglalkoztatói nyugdíjtitok

25.  § (1) E tör vény al kal ma zá sá ban üz le ti ti tok fo gal ma
alatt a Ptk. 81.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott fo gal mat
kell ér te ni.

(2) A fog lal koz ta tói nyug díj ti tok min den olyan, a fog -
lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény tag já ról és já ra -
dé ko sá ról a fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény
ren del ke zé sé re álló, a te vé keny sé ge so rán tu do má sá ra jutó 
tény, in for má ció vagy adat, amely a fog lal koz ta tói nyug -
díj szol gál ta tó in téz mény tag já ra és a já ra dé kos sze mé lyé -
re, ada ta i ra, va gyo ni hely ze té re, üz le ti te vé keny sé gé re,
 tulajdonosi, üz le ti kap cso la ta i ra, va la mint tagi szám lá já ra,
a jo go sult ság nyil ván tar tás ban sze rep lõ ada tok ra, a ré szé re 
meg fi ze tett hoz zá já ru lás ra és az ál ta la be fi ze tett ki egé szí -
tés re, va la mint a ré szé re járó fog lal koz ta tói nyug díj szol -
gál ta tás ra vo nat ko zik.

(3) A fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény
 üzleti és fog lal koz ta tói nyug díj tit kot ki zá ró lag a fog lal -
koz ta tói nyug díj szol gál ta tó te vé keny ség foly ta tá sá val
össze füg gés ben ke zel het.

A tagsági jogviszony

26.  § (1) Tag le het az a sze mély, aki az ala pí tó vagy csat -
la ko zó fog lal koz ta tó val a 2.  § 23. pont sze rin ti mun ka vi -
szony ban áll és a mun ka szer zõ dé se tar tal maz za a fog lal -
koz ta tó kö te le zett ség vál la lá sát a hoz zá já ru lás meg fi ze té -
sé re. A fog lal koz ta tó a mun ka vi szony ra irány adó jog sza -
bály ban fog lalt egyen lõ bá nás mód ra vo nat ko zó ren del ke -
zé sek figye lembe véte lével vál lal hat ja a hoz zá já ru lást.

(2) A tag sá gi jog vi szony a fog lal koz ta tó val tör té nõ
mun ka szer zõ dés meg kö té sé vel vagy mó do sí tá sá val jön
lét re. A fog lal koz ta tó a mun ka szer zõ dés meg kö té sét, il let -
ve mó do sí tá sát köve tõen ha la dék ta la nul ér te sí ti a fog lal -
koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz ményt. A fog lal koz ta tó
kö te les tá jé koz tat ni a mun ka vál la lót, hogy sze mé lyes ada -
ta it a fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény ré szé re
to váb bí tot ta.

(3) A be fi ze tés sel meg ha tá ro zott nyug díj konst ruk ció
ese tén a hoz zá já ru lás mér té ké rõl, szol gál ta tás sal meg ha tá -
ro zott nyug díj konst ruk ció ese tén az ígért nyug díj szol gál -
ta tás ról a mun ka szer zõ dés vagy a kol lek tív szer zõ dés ren -
del ke zik.

(4) A tag vál lal hat ja a fog lal koz ta tó ál tal fi ze tett hoz zá -
já ru lás ki egé szí té sét. A ki egé szí tés le het egy össze gû vagy
rend sze res be fi ze tés. A tag bár mi kor dönt het a rend sze res
be fi ze tés szü ne tel te té sé rõl. A fog lal koz ta tó a hoz zá já ru lás
meg fi ze té sét a mun ka vál la ló ál ta li ki egé szí tés vál la lá sá -
hoz köt he ti, er rõl és a ki egé szí tés meg fi ze té se el mu lasz tá -
sá nak jog kö vet kez mé nye i rõl a mun ka szer zõ dés ben vagy a 
kol lek tív szer zõ dés ben ren del kez ni kell. Nem kö te les a tag 
a ki egé szí tést meg fi zet ni azon idõ szak ra, ami kor a fog lal -
koz ta tó nem tel je sí ti a mun ka szer zõ dés ben vagy a kol lek -
tív szer zõ dés ben meg ha tá ro zott hoz zá já ru lást.

(5) A fog lal koz ta tó hoz zá já ru lás fi ze té si kö te le zett sé ge,
il let ve a tag ki egé szí tés meg fi ze té sé re vo nat ko zó (4) be -
kez dés sze rin ti kö te le zett sé ge a mun ka vi szony meg szû né -
sé ig áll fenn.

(6) A tagi szám lán nyil ván tar tott kö ve te lé sek re sem a
tag hi te le zõi, sem kí vül ál ló har ma dik sze mély hi te le zõi
nem tart hat nak igényt.

(7) Amennyi ben a fog lal koz ta tó a mun ka szer zõ dés ben,
il let ve kol lek tív szer zõ dés ben vál lalt kö te le zett sé gé nek
nem tesz ele get, ak kor a fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó
in téz mény és a tag kö ve te lé sét bí ró sá gi úton érvénye -
sítheti.

27.  § (1) A nyil ván tar tott jo go sult sá gok, il let ve a tagi
szám lán jó vá írt összeg a tag tu laj do nát ké pe zik.

(2) Az (1) be kez dés ben fog lal tak tól el té rõ en mind a be -
fi ze tés sel, mind a szol gál ta tás sal meg ha tá ro zott nyug díj -
konst ruk ci ó ban meg ha tá roz ha tó fel té te les jog szer zé si idõ -
tar tam. A fel té te les jog szer zé si idõ tar tam öt év nél
hosszabb nem le het. Amennyi ben a fog lal koz ta tó a hoz zá -
já ru lás meg fi ze té sét a mun ka vál la ló ál ta li ki egé szí tés vál -
la lá sá hoz kö töt te és a mun ka vi szony a fel té te les jog szer zé -
si idõ tar tam le jár ta elõtt meg szû nik, a fog lal koz ta tói nyug -
díj szol gál ta tó in téz mény a tag ál tal be fi ze tett ki egé szí tést
be fi ze tés sel meg ha tá ro zott nyug díj konst ruk ció ese tén a
tagi szám la ki egé szí tés re esõ ho za ma i val, szol gál ta tás sal
meg ha tá ro zott nyug díj konst ruk ció ese tén a ma te ma ti kai
tar ta lé ko kon re a li zált ho zam nak a tagi ki egé szí tés össze -
gé vel ará nyos ré szé vel együtt a tag ké rel mé re ré szé re egy
összeg ben vissza fi ze ti.

(3) Amennyi ben a fel té te les jog szer zé si idõ tar tam alatt a 
tag sá gi jog vi szony a tag ha lá la  miatt szû nik meg, a (2) be -
kez dés ben meg ha tá ro zott össze get a tag ál tal je lölt ked -
vez mé nye zett vagy ér vé nyes ked vez mé nye zett je lö lés
 hiányában az örö kös ré szé re kell ki fi zet ni.

(4) A fel té te les jog szer zés idõ tar ta ma alatt meg szûnt
tagi jog vi szony ese tén a fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó
in téz mény

a) be fi ze tés sel meg ha tá ro zott nyug díj konst ruk ció ese -
tén a fog lal koz ta tó ál tal be fi ze tett hoz zá já ru lá so kat az
azok ra esõ ho zam résszel együtt a volt tag gal egy nyug díj -
konst ruk ci ó hoz tar to zó ta gok tagi szám lái ja vá ra a jó vá írás 
idõ pont já ban fenn ál ló egyen le gek ará nyá ban szá mol ja el,
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b) szol gál ta tás sal meg ha tá ro zott nyug díj konst ruk ció
ese tén a volt tag nyil ván tar tott jo go sult sá gá nak tõ ke ér té -
két a volt tag gal egy nyug díj konst ruk ci ó hoz tar to zó, nyug -
díj szol gál ta tás ban még nem ré sze sült ta gok ré szé re a jó vá -
írás idõ pont já ban fenn ál ló jo go sult sá guk egy for ma ará nyú 
nö ve lé se for má já ban oszt ja fel, és a ma te ma ti kai tar ta lék ba 
át ve ze ti.

 A ta gok ré szé re nyúj tott tá jé koz ta tás

28.  § (1) A fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény
kö te les a tag jo go sult sá gá nak nyil ván tar tá sá ról, il let ve tagi 
szám lá já nak tárgy évi ala ku lá sá ról szám la ér te sí tõt kül de ni
a tag ré szé re éven te leg alább egy al ka lom mal, leg ké sõbb a
tárgy évet kö ve tõ év már ci us 31-éig.

(2) A tag nak kül dött szám la ér te sí tõ nek kü lö nö sen tar -
tal maz nia kell:

a) a fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény el ér -
he tõ sé ge it,

b) a tag azo no sí tá sá ra szol gá ló ada to kat,

c) a tag tag sá gi jog vi szo nyá nak kez de tét,

d) a Fel ügye let in ter ne tes hon lap já nak cí mét, és

e) a ta go kat érin tõ, az elõ zõ szám la ér te sí tõ idõ pont ját
köve tõen be kö vet ke zett jog sza bá lyi vál to zá so kat.

(3) A (2) be kez dés ben meg ha tá ro zot ta kon túl a be fi ze -
tés sel meg ha tá ro zott nyug díj konst ruk ció ese tén a szám la -
ér te sí tõ nek tar tal maz nia kell:

a) a tárgy évi nyi tó egyen le get vagy a más fog lal koz ta -
tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény bõl a tárgy év ben át ho zott
kö ve te lést,

b) a fog lal koz ta tó ál tal a tárgy év ben fi ze tett hoz zá já ru -
lást, a tag ál tal a tárgy év ben fi ze tett ki egé szí tést,

c) a tagi szám lán jó vá írt ked vez mé nye zet ti jo gon át ho -
zott kö ve te lést (jó vá írt egyéb be vé te le ket),

d) a be fek te té si te vé keny ség tárgy évi ered mé nyét (be -
fek te té si te vé keny ség tagi szám lá ra jutó net tó ho zam be vé -
te le it),

e) a tagi kö ve te lés nyil ván tar tá si zá ró ér té két (pi a ci ér té -
két),

f) az ér té ke lé si kü lön bö ze tet,

g) a tag ál tal vá lasz tott be fek te té si port fó lió meg ne ve -
zé sét, és

h) a tag sá gi jog vi szony kez de té tõl fel hal mo zott ho zam
mér té két.

(4) A (2) be kez dés ben meg ha tá ro zot ta kon túl a szol gál -
ta tás sal meg ha tá ro zott nyug díj konst ruk ció ese tén a szám -
la ér te sí tõ nek tar tal maz nia kell:

a) a fog lal koz ta tó ál tal be fi ze tett hoz zá já ru lás, va la -
mint a tag ál tal a tárgy év ben fi ze tett ki egé szí tés össze gét,

b) a fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tás vár ha tó össze -
gé re vo nat ko zó tá jé koz ta tást,

c) a mun ka vi szony meg szû né se ese tén vár ha tó fog lal -
koz ta tói nyug díj szol gál ta tás ra vo nat ko zó in for má ci ó kat,

d) a ko ráb bi évek ben meg szer zett nyug díj jo go sult sá -
gok elõ zõ évi va lo ri zá ci ó já ból ere dõ ér ték nö ve ke dés
össze gét,

e) a fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény nyug -
díj tech ni kai tar ta lé ka i nak a bio met ri ai koc ká za tot is tar tal -
ma zó nyug díj konst ruk ci ók kö te le zett sé ge i hez vi szo nyí tott 
ará nyát (fe de zett sé gi ráta), és

f) más fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény bõl
a tárgy év ben át utalt össze get és az ab ból kon ver tált jo go -
sult sá gok ér té két.

(5) A (2) be kez dés ben meg ha tá ro zot ta kon túl a já ra dé -
kos ré szé re meg kül dött ér te sí tés nek tar tal maz nia kell:

a) a tárgy év ben ki fi ze tett fog lal ko za tói nyug díj szol gál -
ta tás össze gét, és

b) a kö vet ke zõ év ben vár ha tó szol gál ta tás mér té két.

(6) A fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény a tag, 
a já ra dé kos, il let ve a mun ka vál la lói ér dek-kép vi se le ti
szer vek ké rel mé re ren del ke zé sük re bo csát ja a be fek te té si
po li ti ká ját, az éves je len té sét, az éves be szá mo ló kat, meg -
ad ja a nyug díj konst ruk ci ót érin tõ jog sza bá lyi vál to zá sok ra 
vo nat ko zó tá jé koz ta tást, va la mint több nyugdíjkonstruk -
ciót szol gál ta tó fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz -
mény ese tén bár mely nyug díj konst ruk ci ó ra vo nat ko zó tá -
jé koz ta tást.

(7) A mun ka vál la lót a mun ka szer zõ dés, a mun ka vál la -
lói ér dek-kép vi se le ti szer vet a kol lek tív szer zõ dés meg kö -
té sét meg elõ zõ en tá jé koz tat ni kell az alap sza bály ban, il let -
ve a csat la ko zá si szer zõ dés ben fog lal tak ról, a be fek te té si
po li ti ká ról.

(8) A tag, il let ve já ra dé kos ké rel mé re az (1)–(5) be kez -
dé sek ben fog lalt szo ká sos tá jé koz ta tá son túl, a fog lal koz -
ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény tá jé koz ta tást nyújt:

a) a vá laszt ha tó port fó li ós rend szer üze mel te té se ese -
tén a vá laszt ha tó port fó li ók ról, azok koc ká za ti ki tett sé gé -
rõl, a tag ál tal vá lasz tott port fó li ó ról, a port fó li ó vá lasz tás -
hoz kap cso ló dó költ sé gek rõl,

b) a mun ka vi szony meg szû né se ese tén más fog lal koz -
ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény be tör té nõ át vi tel so rán
kö ve ten dõ el já rás ról, a szol gál ta tás sal meg ha tá ro zott
nyug díj konst ruk ció ese tén a jo go sult ság tõ ke ér té ké nek
meg ál la pí tá sá ra vo nat ko zó mód szer tan ról.

(9) A nyug díj kor ha tár el éré se kor a fog lal koz ta tói nyug -
díj szol gál ta tó in téz mény tá jé koz ta tást nyújt a tag ré szé re
az igény be ve he tõ fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tá sok -
ról, azok igény be vé te lé nek mód já ról.

(10) A fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény és a
fog lal koz ta tó meg ál la po dá sa alap ján az (1)–(9) be kez dés -
ben fog lalt tá jé koz ta tást rész ben vagy egész ben a fog lal -
koz ta tó nyújt ja a mun ka vál la lói ré szé re. A meg ál la po dás -
ban rög zí te ni kell, hogy a tá jé koz ta tást min den arra jo go -
sult meg kap ja.
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A tagsági jogviszony megszûnése

29.  § (1) A tag sá gi jog vi szony meg szû nik:
a) a tag ha lá lá val;
b) a fel té te les jog szer zés idõ tar ta ma alatt a tag mun ka -

vi szo nyá nak meg szû né sé vel;
c) a tag más fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz -

mény be tör té nõ át lé pé sé vel;
d) ha a tag ré szé re a fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tás

tel je sí té se be fe je zõ dött.

(2) A tag sá gi jog vi szony meg szû né se ese tén a tag gal, il -
let ve ked vez mé nye zett jé vel el szá mo lá si kö te le zett ség ke -
let ke zik.

30.  § (1) A tag fog lal koz ta tó val kö tött mun ka vi szo nyá -
nak meg szû né se ese tén, a szol gál ta tás igény lé se elõtt dönt -
het ar ról, hogy fel hal mo zá sát, il let ve meg szer zett jo go sult -
sá ga it a fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény ben
hagy ja, vagy – amennyi ben az új mun ka vi szo nyá ban fog -
lal koz ta tó ja má sik fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz -
mény hez csat la ko zott – át lép az új fog lal koz ta tó já nak fog -
lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mé nyé be. Amennyi -
ben a tag a mun ka vi szony meg szû né sét kö ve tõ har minc
na pon be lül nem nyi lat ko zik, úgy kell te kin te ni, mint ha a
fel hal mo zá sát, il let ve meg szer zett jo go sult sá ga i nak a fog -
lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény ben tör té nõ ha -
gyá sá ról ren del ke zett vol na.

(2) Szol gál ta tás sal meg ha tá ro zott nyug díj konst ruk ció
ese tén a nyil ván tar tott jo go sult ság tõ ke ér té két az alap sza -
bály ban, il let ve csat la ko zá si szer zõ dés ben meg ha tá ro zott
mód szer tan alap ján a tag sá gi jog vi szony meg szû né sé nek
nap já val meg kell ál la pí ta ni.

(3) A tag mun ka vi szo nyá nak meg szû né se ese tén a fog -
lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény a mun ka vi szony
meg szû né sé nek nap ját kö ve tõ hó nap elsõ nap já tól a tag
fel hal mo zá sá nak be fek te té sé bõl szár ma zó ho zam ból, il let -
ve a tag jo go sult sá ga i nak va lo ri zá ci ó já ból ere dõ nö vek -
mény bõl – a fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény
alap sza bá lya sze rint – le von hat ja a jo go sult ság nyil ván tar -
tá sá nak, a tagi szám la ke ze lé sé nek költ sé ge it, ide ért ve a
be fek te té sek költ sé gét is.

(4) A tag más fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz -
mény hez tör té nõ, (1) be kez dés ben fog lal tak sze rin ti át lé -
pé sét írás ban ké rel mez he ti az át adó fog lal koz ta tói nyug -
díj szol gál ta tó in téz mény nél. A tag a fo ga dó fog lal koz ta tói
nyug díj szol gál ta tó in téz mény nél lét re jö võ jog vi szo nyát
iga zol ja az át adó in téz mény nél.

(5) Az át adó fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz -
mény a be fi ze tés sel meg ha tá ro zott nyug díj konst ruk ció
ese tén a tagi szám lán nyil ván tar tott összeg 90 szá za lé ká -
nak át uta lá sát a fo ga dó fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó
in téz mény hez leg ké sõbb a (4) be kez dés ben meg ha tá ro zott 
ké re lem be nyúj tá sá nak idõ pont já tól szá mí tott ti zen öt na -
pon be lül el vég zi. A tagi szám la le zá rá sát, a fenn ma ra dó

kö ve te lés át uta lá sát a ké re lem be nyúj tá sát kö ve tõ hó nap
utol só nap já ig vég zi el az át adó fog lal koz ta tói nyug díj -
szol gál ta tó in téz mény.

(6) A szol gál ta tás sal meg ha tá ro zott nyug díj konst ruk ció
ese tén a (2) be kez dés ben fog lal tak sze rin ti tõ ke össze get az 
át adó fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény a
(4) be kez dés ben meg ha tá ro zott ké re lem be nyúj tá sát kö ve -
tõ har minc na pon be lül át utal ja a fo ga dó fog lal koz ta tói
nyug díj szol gál ta tó in téz mény be. A fo ga dó fog lal koz ta tói
nyug díj szol gál ta tó in téz mény a be ér ke zõ tõ ke ér té ket a
csat la ko zá si szer zõ dés ben meg ha tá ro zott mó don jo go sult -
ság gá kon ver tál ja és azt a tag ra vo nat ko zó nyil ván tar tá sá -
ba fel ve ze ti.

A tag halála esetén követendõ eljárás a befizetéssel
meghatározott nyugdíjkonstrukció esetén

31.  § (1) A tag a ha lá la ese té re a mû kö dé si sza bály zat -
ban és e tör vény ben fog lal tak sze rint köz ok irat ban vagy
tel jes bi zo nyí tó ere jû ma gán ok irat ban ter mé sze tes sze -
mély ked vez mé nye zet tet je löl het egy ol da lú nyi lat ko za tá -
val (ha lál ese ti ked vez mé nye zett). A nyi lat ko zat ban fel kell 
tün tet ni a ked vez mé nye zett sze mély ne vét, szü le té si he lyét 
és ide jét, any ja ne vét, va la mint lak cí mét.

(2) A ked vez mé nye zett je lö lés a fog lal koz ta tói nyug díj -
szol gál ta tó in téz mény tu do má sul vé te lé vel, a je lö lés meg -
té te lé nek idõ pont já ra vissza me nõ le ge sen vá lik ha tá lyos sá. 
A nyi lat ko zat nak tar tal maz nia kell a tag ada ta in kí vül a tag 
ál tal meg je lölt ked vez mé nye zett ne vét, ada ta it, jo go sult sá -
ga ará nyát, a ked vez mé nye zett je lö lés idõ pont ját.

(3) Amennyi ben a tag egy ide jû leg több ked vez mé nye -
zet tet je löl meg, ak kor el len ke zõ ren del ke zé se hi á nyá ban a 
meg je lölt sze mé lyek egyen lõ arány ban vál nak jo go sult tá.

(4) A tag az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott for má ban
bár mi kor új ked vez mé nye zet tet je löl het.

(5) A ked vez mé nye zett je lö lés ha tá lyát vesz ti, ha
a) a tag a ko ráb bi ked vez mé nye zett je lö lé sét vissza von ja,
b) a tag má sik ked vez mé nye zet tet je löl,
c) a ked vez mé nye zett a tag ha lá la elõtt meg hal,
d) a tag – a bí ró ság jog erõs íté le te sze rint – a ked vez mé -

nye zett szán dé kos cse lek mé nye kö vet kez té ben hal meg.
Eb ben az eset ben a ked vez mé nye zett a tagi szám lá ból nem 
ré sze sül het.

(6) Több ked vez mé nye zett ese tén, ha va la me lyik ked -
vez mé nye zett meg hal, ak kor a tagi szám la rá esõ ré szé bõl
a tag ha lá la idõ pont já ban még élet ben lévõ ked vez mé nye -
zet tek a jo go sult sá ga ik ará nyá ban ré sze sed nek.

(7) Ha a tag ked vez mé nye zet tet nem je lölt, vagy a je lö -
lés az (5) be kez dés a), c) és d) pont ja i ban fog lal tak alap ján
ha tá lyát vesz tet te, ak kor ked vez mé nye zett nek a tag ter mé -
sze tes sze mély örö kö sét kell te kin te ni, örök ré sze ará nyá -
ban. Ha a tag nak a tör vényes örök lés rend je sze rint ter mé -
sze tes sze mély örö kö se nincs, ak kor a tagi szám lán lévõ
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összeg a fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény re
száll, és azt a fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény
a tag fog lal koz ta tó já val mun ka vi szony ban álló ta gok tagi
szám lái ja vá ra a jó vá írás idõ pont já ban fenn ál ló egyen le -
gek ará nyá ban szá mol ja el.

(8) A ked vez mé nye zett a tag ha lá lá nak idõ pont já ban a
tagi szám la ki zá ró la gos tu laj do no sá vá vá lik. A fog lal koz -
ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény a ked vez mé nye zett je -
lö lé sé rõl a nála õr zött ok irat alap ján, a ked vez mé nye zett
jo go sult sá gá nak iga zo lá sát köve tõen há rom mun ka na pon
be lül meg te szi a ked vez mé nye zett (9) be kez dés sze rin ti
vá lasz tá sá nak tel je sí té sé hez szük sé ges in téz ke dést.

(9) A ked vez mé nye zett a jo go sult sá gá nak iga zo lá sát
köve tõen írás ban nyi lat ko zik, hogy a rá esõ részt

a) fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tás ként ve szi igény -
be, vagy

b) amennyi ben a mû kö dé si sza bály zat le he tõ vé te szi,
sa ját ne vén – a fel hal mo zás foly ta tá sá val vagy anél kül – a
fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény ben hagy ja,
vagy

c) más fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény be
át utal tat ja, vagy

d) a tagi szám lán jó vá írt össze get egy összeg ben fel -
veszi.

(10) A ked vez mé nye zett a (9) be kez dés ben meg ha tá ro -
zott nyi lat ko za tot bár mi kor meg te he ti. Amennyi ben a fog -
lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény írás be li fel hí vá -
sá ra a ked vez mé nye zett a fel hí vás iga zolt kéz hez vé te lé tõl
szá mí tott har minc na pon be lül nem te szi meg a nyi lat ko za -
tot, ak kor a fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény -
nek úgy kell el jár nia, mint ha a ked vez mé nye zett a (9) be -
kez dés b) pont já ban fog lalt el já rást vá lasz tot ta vol na.

(11) Amennyi ben a ked vez mé nye zett a (9) be kez dés
b) pont já ban fog lalt el já rást vá lasz tot ta, a nyi lat ko zat meg -
té te lé nek nap já tól a ta gok kal egy meg íté lés alá esik.

(12) Az (1)–(11) be kez dé sek tõl el té rõ en a nyug díj -
konst ruk ció tar tal maz hat olyan ren del ke zést, hogy a tag
ha lá la ese té re nem je löl het ked vez mé nye zet tet. Ez eset ben
a tagi szám lán lévõ összeg a tag ha lá la idõ pont já ban a fog -
lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény re száll, és azt a
fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény az el hunyt
tag gal egy nyug díj konst ruk ci ó hoz tar to zó ta gok tagi szám -
lái ja vá ra a jó vá írás idõ pont já ban fenn ál ló egyen le gek ará -
nyá ban szá mol ja el. Amennyi ben a fog lal koz ta tó a hoz zá -
já ru lás meg fi ze té sét a tagi ki egé szí tés meg fi ze té sé hez köti, 
a nyug díj konst ruk ció nem tar tal maz hat ked vez mé nye zett
je lö lé sé nek ki zá rá sá ra vo nat ko zó ren del ke zést.

A tag halála esetén követendõ eljárás a szolgáltatással
meghatározott nyugdíjkonstrukció esetén

32.  § (1) Amennyi ben a szol gál ta tás sal meg ha tá ro zott
nyug díj konst ruk ció hoz zá tar to zói el lá tás ra való jo go sult -

sá got is tar tal maz, e jo go sult ság a tag ha lá lá nak idõ pont já -
ban nyí lik meg.

(2) A tag hoz zá tar to zói el lá tás ra ked vez mé nye zet tet je -
löl het a 31.  § (1)–(6) be kez dé se i ben meg ha tá ro zott mó -
don.

(3) Amennyi ben a tag ked vez mé nye zet tet nem je lölt,
vagy a je lö lés ha tá lyát vesz tet te, a nyug díj konst ruk ció el -
já rá si sza bá lyai alap ján a tag kö ze li hoz zá tar to zó ja vá lik
jo go sult tá az el lá tás ra.

(4) Amennyi ben a nyug díj konst ruk ció nem tar tal maz
hoz zá tar to zói el lá tás ra való jo go sult sá got, az el hunyt tag
szol gál ta tás ra vo nat ko zó jo go sult sá ga meg szû nik.
Amennyi ben a fog lal koz ta tó a hoz zá já ru lás meg fi ze té sét a
tagi ki egé szí tés meg fi ze té sé hez köti, nem zár ha tó ki a hoz -
zá tar to zói el lá tás ra való jo go sult ság.

A nyugdíjkonstrukció leírása

33.  § (1) A fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz -
mény nek va la mennyi ál ta la nyúj tott nyug díj konst ruk ció
ese té ben rész le tes le írást kell ké szí te nie.

(2) A le írás nak tar tal maz nia kell a nyug díj konst ruk ció
nyúj tá sá nak fel té te le it, a hoz zá já ru lás és a tagi ki egé szí tés
kal ku lá ci ó já nak mód ját (ide ért ve az al kal ma zott ha lan dó -
sá gi táb lá za to kat, tech ni kai ka mat lá bat, a be fek te té si ho -
zam szá mí tá sát, a több let ho zam szá mí tá sát és vissza jut ta -
tá sá nak mér té két és mód ját), va la mint a nyug díj szol gál ta -
tás meg ál la pí tá sá nak mód ját (ide ért ve a va lo ri zá ció mér té -
két is).

(3) A nyug díj konst ruk ció le írá sá nak tar tal maz nia kell a
cég ve ze tõ, a ve ze tõ jog ta ná csos, és a ve ze tõ biz to sí tás ma -
te ma ti kus alá írá sát.

(4) A hoz zá já ru lá sok mér té ké nek kal ku lá ci ó já nál, a tar -
ta lé ko lás nál és a já ra dék szá mí tá sok nál al kal maz ha tó tech -
ni kai ka mat láb ma xi má lis mér té ke meg egye zik a Bit. 99.  § 
(1) be kez dé se sze rint ki adott mi nisz te ri ren de let ben meg -
ál la pí tott ér ték kel.

(5) A más ál lam ban szék hellyel ren del ke zõ fog lal koz ta -
tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény fi ók te le pe út ján vagy ha -
tá ron át nyú ló szol gál ta tás ke re té ben nyúj tott nyug díj -
konst ruk ci ó i ra a tech ni kai ka mat láb ma xi má lis mér té ké -
nek te kin te té ben a szék hely sze rin ti ál lam sza bá lyo zá sa az
irány adó.

(6) A bio met ri ai koc ká za tot is ke ze lõ fog lal koz ta tói
nyug díj szol gál ta tó in téz mény ál tal hasz nált ha lan dó sá gi
táb lá kat az in téz mény biz to sí tás ma te ma ti ku sá nak az in téz -
mény tag sá gá nak de mog rá fi ai vi szo nya it figye lembe véve
kell a Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal ál tal köz zé tett ha lan -
dó sá gi táb lák ból ki vá lasz ta nia vagy azok alap ján el ké szí -
te nie. Más EGT-ál lam ban ha tá ron át nyú ló te vé keny sé get
vég zõ fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény nek a
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fog lal koz ta tó szék he lye sze rin ti ál lam ban jel lem zõ de -
mog rá fi ai vi szo nyok ra is fi gye lem mel kell len nie.

(7) A ma te ma ti kai tar ta lék be fek te té si több let ho za má -
nak leg alább nyolc van szá za lé kát a tag ja vá ra vissza kell
jut tat ni. A vissza jut ta tás mér té ke nem le het ala cso nyabb a
csat la ko zás ra vo nat ko zó szer zõ dés ben fog lal tak nál. A
több let ho zam vissza jut ta tá sá nak mér té ké rõl és mód já ról a
fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény kö te les a Fel -
ügye let ré szé re az ak tu á ri u si je len tés ben tá jé koz ta tást
adni.

A nyugdíjszolgáltatás

34.  § (1) A fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény
az alap sza bá lyá ban rög zí tett mó don fog lal koz ta tói nyug -
díj szol gál ta tást nyújt.

(2) A fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tás le het
a) egy össze gû nyug díj szol gál ta tás,
b) ha tá ro zott ide jû já ra dék szol gál ta tás,
c) élet já ra dék-szol gál ta tás,
d) ezek kom bi ná ci ó ja.

(3) Fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tás ra való jo go sult -
ság a 2.  § 25. pont já ban meg ha tá ro zott nyug díj kor ha tár be -
töl té se, nyug díj konst ruk ci ó ban elõ írt mun ka ké pes -
ség-csök ke nés mér té két meg ha la dó meg rok ka nás ese tén
az or vos szak ér tõ ál tal tör té nõ iga zo lá sá nak be mu ta tá sa, il -
let ve – amennyi ben a nyug díj konst ruk ció ilyen elõ írást
tar tal maz – a vá ra ko zá si idõ el tel te után, va la mint a hoz zá -
tar to zói nyug díj szol gál ta tás ese tén a tag ha lá lá nak nap já -
val nyí lik meg.

(4) Be fi ze tés sel meg ha tá ro zott nyug díj konst ruk ció ese -
tén a szol gál ta tás össze gé nek meg ha tá ro zá sa a tagi szám la
egyen le ge alap ján tör té nik. Bio met ri ai koc ká za tot tar tal -
ma zó szol gál ta tás ese tén a já ra dé kot a nyug díj tech ni kai
tar ta lé kok kép zé sé re és a fo lyó sí tás vár ha tó költ sé ge i re is
fi gye lem mel kell meg ál la pí ta ni. Szol gál ta tás sal meg ha tá -
ro zott nyug díj konst ruk ció ese tén a szol gál ta tás össze ge
meg egye zik a nyil ván tar tott jo go sult ság va lo ri zált érté -
kével.

(5) A nyug díj szol gál ta tás a tag írá sos ké rel me alap ján az 
alap sza bály ban, il let ve a csat la ko zás ról  szóló szer zõ dés -
ben rög zí tett mó don nyújt ha tó. Amennyi ben a nyug díj -
konst ruk ció a (2) be kez dés a)–d) pont ja i ban fog lalt nyug -
díj szol gál ta tá si tí pu sok kö zöt ti vá lasz tá si le he tõ sé get tar -
tal maz, a tag a nyug díj szol gál ta tás irán ti ké rel mé ben nyi -
lat ko zik, me lyik szol gál ta tás tí pust kí ván ja igény be ven ni.

(6) A fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tá so kat a fog lal -
koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény há zi pénz tár ból
való ki fi ze tés sel, pos tai úton, vagy a jo go sult ál tal meg je -
lölt bel föl di vagy kül föl di hi tel in té zet át uta lá si be tét szám -
lá já ra (bank szám lá já ra) tör té nõ uta lás sal tel je sí ti.

(7) A fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény a
fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tást a Bit. ha tá lya alá tar to -

zó biz to sí tó tól tör té nõ já ra dék vá sár lá sa út ján is tel je sít he -
ti. A biz to sí tó tól vá sá rolt já ra dék kal tel je sí tett já ra dék szol -
gál ta tás ra (já ra dék meg ál la pí tás, egy össze gû ki fi ze tés,
örök lés) a Bit. ren del ke zé sei az irány adó ak.

II. Fejezet

A TARTALÉKOK, A SZAVATOLÓ TÕKE
ÉS A BIZTONSÁGI TÕKE SZABÁLYAI

A fedezeti tartalék

35.  § (1) A be fi ze tés sel meg ha tá ro zott nyug díj konst ruk -
ci ót nyúj tó fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény -
nek a szol gál ta tá sok fe de ze té nek gyûj té sé re és a bio met ri ai 
koc ká za tot nem tar tal ma zó szol gál ta tá sok fi nan szí ro zá sá -
ra fe de ze ti tar ta lé kot kell lét re hoz nia. A fe de ze ti tar ta lé kon 
be lül el kü lö ní tet ten kell ke zel ni a tagi szám lá kat és a szol -
gál ta tá si tar ta lé ko kat. A fel hal mo zá si idõ szak ban lévõ ta -
gok összes nyil ván tar tott kö ve te lé se meg egye zik tagi
szám lá ik egyen le gé nek össze gé vel.

(2) A fe de ze ti tar ta lék be vé te lei:

a) a fog lal koz ta tók ál tal fi ze tett hoz zá já ru lás nak a csat -
la ko zás ra vo nat ko zó szer zõ dés ben meg ha tá ro zott ré sze,

b) a tag ál tal fi ze tett ki egé szí tés nek a csat la ko zás ra vo -
nat ko zó szer zõ dés ben meg ha tá ro zott ré sze,

c) a fe de ze ti tar ta lék be fek te té sé bõl szár ma zó re a li zált
ho zam és a be fek te té sek ér té ke lé sé bõl szár ma zó po zi tív
kü lön bö zet,

d) a fe de ze ti tar ta lék be fek te té se i nek ér té ke sí té sé bõl
szár ma zó be vé te lek,

e) a más fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény -
bõl át lé põ, be fi ze tés sel meg ha tá ro zott nyugdíjkonstruk -
cióban tag gá váló sze mé lyek át ho zott kö ve te lé se i nek
össze ge,

f) a nyug díj szol gál ta tá sok fe de ze té nek ki egé szí té sé re a
szol gál ta tá si cél tar ta lék ból át cso por to sí tott össze gek.

(3) A fe de ze ti tar ta lék ter hé re el szá mol ha tó rá for dí tá -
sok:

a) a nyug díj szol gál ta tást igény lõ ta gok, il let ve ked vez -
mé nye zett je ik ré szé re a tagi szám lá ról vagy a szol gál ta tá si
tar ta lé kok ból szol gál ta tás ra ki fi ze tett össze gek,

b) bio met ri ai koc ká za tot tar tal ma zó szol gál ta tás cél já -
ból a nyug díj tech ni kai tar ta lé kok ja vá ra át cso por to sí tott
össze gek,

c) a ta gok ré szé re pi a ci ér té ken vissza té rí tett össze gek,

d) a ta gok kal kap cso la tos ese ti el szá mo lá sok ban (tag -
sá gi jog vi szony meg szû né se, szol gál ta tás meg ál la pí tá sa
ese tén) fel me rü lõ, a csat la ko zás ról  szóló szer zõ dés ben, il -
let ve az alap sza bály ban meg ha tá ro zott költ sé gek, rá for dí -
tá sok,

e) a fe de ze ti tar ta lék be fek te té se i nek ér té ke lé sé bõl
szár ma zó ne ga tív kü lön bö zet,
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f) a más fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény be 
át lé põ ta gok, il let ve ked vez mé nye zett je ik át vitt kö ve te lé -
sé nek pi a ci ér té ken meg ha tá ro zott össze ge.

(4) A fe de ze ti tar ta lék be vé te le i nek és ki adá sa i nak el -
szá mo lá sát leg alább ha von ta kell el vé gez ni. A fe de ze ti tar -
ta lék be fek te té se i bõl szár ma zó, va gyon ke ze lé si költ sé gek -
kel csök ken tett ered ményt (be le ért ve a be fek te té sek pi a ci
ér té ken tör té nõ ér té ke lé se kor meg ál la pí tott kü lön bö ze tet
is) a tagi szám lák ja vá ra ne gyed éven te kell jó vá ír ni.

(5) A be fek te té sek kel kap cso la tos be vé te lek és ki adá -
sok el szá mo lá sa so rán a brut tó el szá mo lás szám vi te li alap -
el vé nek ér vé nye sü lé sét kell biz to sí ta ni.

(6) A fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tás és az az zal kap -
cso la tos költ sé gek tel jes fe de ze tét ké pe zõ for rá so kat, va -
gyis a tagi szám lán lévõ egyen le get vagy an nak az adott
szol gál ta tás hoz szük sé ges ré szét a szol gál ta tás igény lé se -
kor egy összeg ben kell át cso por to sí ta ni

a) a bio met ri ai koc ká za tot nem tar tal ma zó nyug díj szol -
gál ta tás ese tén a fe de ze ti tar ta lé kon be lül a tag ál tal vá lasz -
tott szol gál ta tás tar ta lé ká ba, il let ve

b) a bio met ri ai koc ká za tot tar tal ma zó nyug díj szol gál -
ta tás ese tén a fe de ze ti tar ta lék ból a meg fe le lõ nyug díj tech -
ni kai tar ta lé kok ba.

(7) A (6) be kez dés ben fog lal tak tól el té rõ en az egy -
össze gû nyug díj szol gál ta tás és kap cso ló dó költ sé gei köz -
vet le nül a tagi szám la ter hé re tel je sít he tõk.

(8) A fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény a fe -
de ze ti tar ta lék ter hé re – a be fek te té si te vé keny ség és a
szol gál ta tá sok tel je sí té se ki vé te lé vel – har ma dik sze mé -
lyek kel szem ben kö te le zett sé get nem vál lal hat.

(9) A fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény nek
el kü lö ní tet ten kell nyil ván tar ta nia a mû kö dés sel kap cso la -
tos be vé te le ket, költ sé ge ket és rá for dí tá so kat.

A szolgáltatási céltartalék

36.  § (1) Amennyi ben a 35.  § (1) be kez dé sé ben meg ha -
tá ro zott szol gál ta tá si tar ta lé kok fe de ze té ül szol gá ló be fek -
te té sek pi a ci ér té ké nek össze ge nem éri el a nyug díj szol -
gál ta tás ban ré sze sü lõ ta gok irá nyá ban fenn ál ló kö te le zett -
sé gek óva tos fel té te le zé sek kel szá mí tott je len ér té két, a
fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény a kü lön bö zet -
nek meg fe le lõ összeg ben szol gál ta tá si cél tar ta lé kot ké pez. 
A szol gál ta tá si cél tar ta lé kot a ho zam-, ár fo lyam- és min -
den egyéb koc ká zat figye lembe véte lével kell meg ké pez ni
a mér leg for du ló nap já ra vo nat ko zó an.

(2) Amennyi ben a szol gál ta tá si tar ta lé kok nem ele gen -
dõ ek az ak tu á lis nyug díj szol gál ta tá sok tel je sí té sé re, a
szol gál ta tá sok fe de ze té nek meg fe le lõ össze get a szol gál ta -
tá si cél tar ta lék ból át kell cso por to sí ta ni a meg fe le lõ szol -
gál ta tá si tar ta lé kok ja vá ra.

A nyugdíjtechnikai tartalékok

37.  § (1) A biz ton sá gos üz let me net ér de ké ben biomet -
riai koc ká za tot tar tal ma zó nyug díj szol gál ta tást, il let ve
szol gál ta tás sal meg ha tá ro zott nyug díj konst ruk ci ót nyúj tó
fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény nek a vár ha tó
kö te le zett sé gei tel je sí té sé re nyug díj tech ni kai tar ta lé kot
kell ké pez nie.

(2) Nyug díj tech ni kai tar ta lék nak mi nõ sül nek:
a) meg nem szol gált hoz zá já ru lá sok és tagi ki egé szí té -

sek tar ta lé ka;
b) a ma te ma ti kai tar ta lék;
c) a füg gõ kár tar ta lé kok, ezen be lül:

1. a be kö vet ke zett és be je len tett ká rok tar ta lé ka (té -
te les füg gõ kár tar ta lék),

2. a be kö vet ke zett, de még be nem je len tett ká rok
tar ta lé ka;

d) az ered mény tõl füg gõ hoz zá já ru lás-vissza té rí té si
tar ta lék;

e) a tör lé si tar ta lék;
f) a be fek te té si egy sé gek hez kö tött (unit-lin ked) nyug -

díj konst ruk ci ók tar ta lé ka;
g) az egyéb nyug díj tech ni kai tar ta lé kok.

A nyugdíjtechnikai tartalékok képzése

38.  § (1) A nyug díj tech ni kai tar ta lé kot a fog lal koz ta tói
nyug díj szol gál ta tó in téz mény nek olyan mér ték ben kell
ké pez nie, hogy az a koc ká za tok ból szár ma zó kö te le zett sé -
ge fo lya ma tos és tar tós tel je sí té sé re – az éssze rû ség és a
fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tói te vé keny ség ta pasz ta la -
tai alap ján – elõ re lát ha tó an fe de ze tet nyújt son.

(2) A nyug díj tech ni kai tar ta lé ko kat ne gyed éven te kell
meg ké pez ni.

(3) A ma te ma ti kai tar ta lék év vé gé re vár ha tó ér té ké nek
esz köz fe de ze tét fo lya ma to san, de leg alább ne gyed éven -
ként az elõ re lát ha tó kö te le zett sé ge ket figye lembe véve
meg kell te rem te ni, és fo lya ma to san fenn kell tar ta ni an nak 
ér de ké ben, hogy az év vé gé re a szük sé ges tar ta lék kal azo -
nos nagy sá gú, a be fek te té si elõ írásoknak meg fe le lõ esz -
köz fe de zet a fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény
ren del ke zé sé re áll jon.

(4) A nyug díj tech ni kai tar ta lé kok tar tal mát, kép zé sé nek 
és fel hasz ná lá sá nak rend jét a Bit. 119.  § (3) be kez dés sze -
rint ki adott jog sza bály ban fog lal tak sze rint kell meg ha tá -
roz ni az zal, hogy

a) a meg nem szol gált hoz zá já ru lá sok és tagi ki egé szí -
té sek tar ta lé ka te kin te té ben a meg nem szol gált dí jak tar ta -
lé ká ra vo nat ko zó elõ írásokat,

b) a ma te ma ti kai tar ta lé ko kon be lül az élet biz to sí tá si
díj tar ta lék, va la mint – meg rok ka ná si koc ká za tot is ke ze lõ
nyug díj konst ruk ció ese tén – a bal eset-, il let ve egész ség -
biz to sí tá si díj tar ta lék ra vo nat ko zó elõ írásokat,
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c) az ered mény tõl füg gõ hoz zá já ru lás-vissza té rí té si
tar ta lék te kin te té ben az ered mény tõl füg gõ díj-vissza té rí -
té si tar ta lék ra vo nat ko zó elõ írásokat,

d) a be fek te té si egy sé gek hez kö tött (unit-lin ked) nyug -
díj konst ruk ci ók tar ta lé ka te kin te té ben a be fek te té si egy sé -
gek hez kö tött (unit-lin ked) élet biz to sí tá sok tar ta lé ká ra vo -
nat ko zó elõ írásokat
kell meg fele lõen al kal maz ni.

(5) A csat la ko zás ra vo nat ko zó szer zõ dé sek alap ján fi ze -
tett fog lal koz ta tói hoz zá já ru lá sok nak és tagi ki egé szí té -
sek nek – éssze rû ak tu á ri u si fel té te le zé sek mel lett – ele gen -
dõ nek kell len ni ük a fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in -
téz mény va la mennyi, e szer zõ dé sek kel össze füg gés ben
fel me rü lõ kö te le zett sé gé nek tel je sí té sé re, il let ve a meg fe -
le lõ nyug díj tech ni kai tar ta lék kép zé sé re.

A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény
szavatoló tõkéje

39.  § (1) A sza va to ló tõke a fog lal koz ta tói nyug díj szol -
gál ta tó in téz mény kor ri gált sa ját tõ ké je, amely arra szol -
gál, hogy a fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény
ak kor is tel je sí te ni tud ja kö te le zett sé ge it, ha erre a be sze -
dett hoz zá já ru lá sok és tagi ki egé szí té sek, il let ve a nyug díj -
tech ni kai tar ta lé kok nem nyúj ta nak fe de ze tet.

(2) A fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény nek a
csat la ko zás ra vo nat ko zó szer zõ dés bõl ere dõ kö te le zett sé -
gei min den ko ri tel je sít he tõ sé ge ér de ké ben fo lya ma to san
leg alább a mi ni má lis sza va to ló tõke szük ség let nek meg fe -
le lõ nagy sá gú sza va to ló tõ ké vel kell ren del kez nie.

(3) A fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény mi ni -
má lis sza va to ló tõke szük ség le té nek szá mí tá sát a Bit.
8. szá mú mel lék le té nek mi ni má lis sza va to ló tõke szük ség -
let re elõ írt sza bá lyai sze rint kell el vé gez ni az zal, hogy az
élet biz to sí tá si koc ká za tok ra elõ írt sza bá lyo kat az aláb bi
el té ré sek kel kell meg fele lõen al kal maz ni:

a) az élet biz to sí tá si koc ká za tok mi ni má lis sza va to ló
tõke szük ség le te cím alatt az R1 ered mény V ér té ké be a tel -
jes ma te ma ti kai tar ta lék be le szá mít;

b) az élet biz to sí tá si szer zõ dé sek hez kap cso ló dó ki egé -
szí tõ nem élet biz to sí tá si koc ká za tok mi ni má lis sza va to ló
tõke szük ség le te cím alatt az a ér té ke alatt a meg rok ka ná si
koc ká za tot is tar tal ma zó nyug díj konst ruk ci ók nyúj tá sa
ese tén a hoz zá já ru lá sok ból ezen koc ká za tok ra be csül he tõ
koc ká za ti hoz zá já ru lá si rész ér ten dõ; a b ér té ke alatt a koc -
ká zat ból a ren des nyug díj szol gál ta tá son fe lü li ki fi ze té sek
ér ten dõk;

c) a be fek te tés hez kö tött élet biz to sí tá sok hoz és a ke zelt 
nyug díj ala pok hoz kap cso ló dó mi ni má lis sza va to ló tõke
szük ség let cím alatt V1 és V2, il let ve C3 ér té ké be a tel jes a
be fek te té si egy sé gek hez kö tött (unit-lin ked) nyug díj -
konst ruk ci ók tar ta lé ka, il let ve a tel jes fe de ze ti tar ta lék, to -
váb bá a C3 ér té ké be az elõb bi tar ta lé kok kal érin tett port fó -
lió meg fe le lõ igaz ga tá si költ sé ge be le szá mít.

A szavatoló tõke elemei

40.  § (1) A sza va to ló tõ két a (2)–(3) be kez dé sek ben fog -
lal tak nak meg fele lõen kell meg ha tá roz ni.

(2) A sza va to ló tõke a kö vet ke zõ tõ ke ele mek bõl áll:
a) be fi ze tett jegy zett tõke a g) pont ban fog lal tak ki vé te -

lé vel;
b) a tõ ke tar ta lék;
c) a le kö tött tar ta lék;
d) az ér té ke lé si tar ta lék húsz szá za lé ka;
e) az ered mény tar ta lék;
f) a mér leg sze rin ti ered mény; és
g) az osz ta lék el sõbb sé gi, a nye re sé ges év ben az el múlt

év(ek) el ma radt ho zam ki fi ze té sé re is fel jo go sí tó, jegy zett
és be fi ze tett rész vé nyek.

(3) A (2) be kez dés g) pont ja sze rin ti osz ta lék el sõbb sé gi
rész vény össze ge a ren del ke zés re álló és a szük sé ges sza -
va to ló tõke kö zül a ki seb bik ér ték öt ven szá za lé ká ig szá -
mít ha tó be a sza va to ló tõ ké be.

(4) A Fel ügye let a Bit. 124.  § (1) be kez dé se alap ján a
fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény sza va to ló tõ -
ké jé nek ér té ke lé sét fe lül bí rál hat ja, kü lö nö sen ak kor, ha az
en nek fe de ze tét ké pe zõ be fek te té sek pi a ci ér té ke az elõ zõ
üz le ti év vége óta je len tõ sen csök kent.

(5) A sza va to ló tõke szá mí tá sa so rán a (2)–(3) be kez dé -
sek ben fog lalt tõ ke ele mek együt tes össze gé bõl le kell von -
ni:

a) az im ma te ri á lis ja vak könyv sze rin ti ér té két,
b) a vissza vá sá rolt sa ját rész vé nyek ér té két.

(6) A Bit. 8. szá mú mel lék le té ben meg ha tá ro zott mi ni -
má lis sza va to ló tõke szük ség let szá mí tá sát és fe de ze té nek
ki mu ta tá sát az éves be szá mo ló val egy ide jû leg kell el ké -
szí te ni és a Fel ügye let ré szé re meg kül de ni. A fog lal koz ta -
tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény a ne gyed éves adat szol -
gál ta tás ke re té ben tá jé koz tat ja a Fel ügye le tet a mi ni má lis
sza va to ló tõke szük ség le te, va la mint a ren del ke zés re álló
sza va to ló tõ ké je be csült ér té ké rõl.

(7) Ha a fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény
sza va to ló tõ ké je nem éri el a mi ni má lis sza va to ló tõke
szük ség let nagy sá gát, ak kor a rész vé nye sek és a ta gok
nem nyug díj szol gál ta tás ból szár ma zó igé nye i nek ki elé gí -
té sét meg elõ zi a sza va to ló tõke hi á nyá nak meg szün te té se.

Biztonsági tõke

41.  § A mi ni má lis sza va to ló tõke szük ség let egy har ma -
da ké pe zi a fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény
biz ton sá gi tõ ké jét ak kor, ha ez na gyobb, mint a Bit. 126.  §
(1) be kez dé sé nek a) pont já ban meg ha tá ro zott mi ni má lis
biz ton sá gi tõke ér té ke. Egyéb ese tek ben a fog lal koz ta tói
nyug díj szol gál ta tó in téz mény biz ton sá gi tõ ké je meg egye -
zik a Bit. 126.  § (1) be kez dé sé nek a) pont já ban meg ha tá ro -
zott összeg gel.
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A pénzügyi terv

42.  § (1) A Fel ügye let a fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta -
tó in téz ményt pénz ügyi terv ké szí té sé re kö te le zi, ha

a) a fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény sza -
va to ló tõ ké je nem éri el a biz ton sá gi tõke elõ írt nagy sá gát,
vagy

b) a fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény tar ta -
lé kai nem érik el a szük sé ges mér té ket, il let ve ha a tar ta lé -
kok fe de ze te nem ki elé gí tõ.

(2) A pénz ügyi terv az (1) be kez dés ben fog lal tak meg -
szün te té sé re leg fel jebb fél éves idõ szak ra ter je dõ in téz ke -
dé se ket tar tal maz. A pénz ügyi ter vet a Fel ügye let ha tá ro -
za tá nak kéz hez vé te lé tõl szá mí tott har minc na pon be lül
kell a fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény nek a
Fel ügye let hez jó vá ha gyás ra be nyúj ta nia.

(3) A Fel ügye let a pénz ügyi terv be nyúj tá sá tól szá mí tott 
har minc na pon be lül kö te les el bí rál ni, hogy a pénz ügyi
terv al kal mas-e az (1) be kez dés ben fog lal tak meg szün te té -
sé re. A ha tár idõ egy al ka lom mal har minc nap pal meg -
hosszab bít ha tó.

(4) A pénz ügyi terv el uta sí tá sa, vagy meg va ló su lá sá nak
meg hi ú su lá sa ese tén a Fel ügye let a 64.  §-ban fog lalt in téz -
ke dé sek meg té te lé re jo go sult.

A szanálási terv

43.  § (1) Ha a fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz -
mény sza va to ló tõ ké je ke ve sebb, mint a Bit. 8. szá mú mel -
lék le té ben meg ha tá ro zott mi ni má lis sza va to ló tõke szük -
ség let, és a köz gyû lés nem dön tött a fel töl tés egy évet meg
nem ha la dó üte me zé sé rõl, ak kor a Fel ügye let a fog lal koz -
ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz ményt a szük sé ges mi ni má lis 
sza va to ló tõke fe de ze té nek pót lá sá ra vo nat ko zó sza ná lá si
terv ké szí té sé re kö te le zi.

(2) A leg fel jebb egy éves idõ tar tam ra ter je dõ sza ná lá si
terv nek tar tal maz nia kell a hi ány meg szün te té sé nek mód -
ját és üte mét. A sza ná lá si ter vet a Fel ügye let ha tá ro za tá nak 
kéz hez vé te lé tõl szá mí tott ki lenc ven na pon be lül a fog lal -
koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény nek a Fel ügye let hez 
jó vá ha gyás ra be kell nyúj ta nia. Ez a ha tár idõ kü lö nö sen
in do kolt eset ben har minc nap pal meg hosszab bít ha tó.

(3) A Fel ügye let a sza ná lá si terv be nyúj tá sá tól szá mí tott 
hat van na pon be lül kö te les el bí rál ni, hogy a sza ná lá si terv
al kal mas-e a fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény
sza va to ló tõke hi á nyá nak meg szün te té sé re.

(4) A sza ná lá si terv el uta sí tá sa vagy meg va ló su lá sá nak
meg hi ú su lá sa ese tén a Fel ügye let a 64.  §-ban fog lalt in téz -
ke dé sek meg té te lé re jo go sult.

Pénzügyi helyreállítási terv

44.  § (1) Ha a fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz -
mény mû kö dé se a ta gok ér de ke it ve szé lyez te ti, ak kor a
Fel ügye let a fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz ményt
há rom éves idõ tar tam ra ter je dõ pénz ügyi hely re ál lí tá si terv 
ké szí té sé re kö te le zi.

(2) A pénz ügyi hely re ál lí tá si terv nek a kö vet ke zõ ket
kell tar tal maz nia:

a) a mû kö dé si költ sé gek vár ha tó ala ku lá sát,
b) a fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tá si te vé keny ség

vár ha tó be vé te le i nek és ki adá sa i nak ala ku lá sá ra vonat -
kozó rész le tes ter vet,

c) az elõ ze tes mér leg ter vet,
d) a fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tá si szer zõ dés bõl

ere dõ kö te le zett sé gek és a mi ni má lis sza va to ló tõke szük -
ség let fe de ze té hez szük sé ges be fek te té sek vár ha tó ala ku -
lá sát.

(3) A pénz ügyi hely re ál lí tá si ter vet a Fel ügye let ha tá ro -
za tá nak kéz hez vé te lé tõl szá mí tott ki lenc ven na pon be lül a
fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény nek a Fel -
ügye let hez jó vá ha gyás ra be kell nyúj ta nia. Ez a ha tár idõ
kü lö nö sen in do kolt eset ben har minc nap pal meg hosszab -
bít ha tó.

(4) A Fel ügye let a pénz ügyi hely re ál lí tá si terv be nyúj tá -
sá tól szá mí tott hat van na pon be lül kö te les el bí rál ni, hogy a 
pénz ügyi hely re ál lí tá si terv al kal mas-e a fog lal koz ta tói
nyug díj szol gál ta tó in téz mény biz ton sá gos mû kö dé sé nek
hely re ál lí tá sá ra.

(5) Ha a fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény
rosszab bo dó pénz ügyi hely ze te a ta gok ér de ke it ve szé -
lyez te ti, ak kor a fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz -
mény rö vid távú fi ze tõ ké pes sé gé nek biz to sí tá sa ér de ké -
ben – a pénz ügyi hely re ál lí tá si terv alap ján – a Fel ügye let a 
fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény szá má ra a
Bit. 8. szá mú mel lék le te sze rint szá mí tott mi ni má lis sza va -
to ló tõke szük ség let nél ma ga sabb sza va to ló tõke szük ség -
le tet is elõ ír hat.

(6) A pénz ügyi hely re ál lí tá si terv el uta sí tá sa vagy meg -
va ló su lá sá nak meg hi ú su lá sa ese tén a Fel ügye let a
65.  §-ban fog lalt in téz ke dé sek meg té te lé re jo go sult.

III. Fejezet

BEFEKTETÉSI ÉS LIKVIDITÁSI SZABÁLYOK

45.  § (1) A fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény
be fek te té se it sa ját maga vagy az arra az 5.  § (3) be kez dé sé -
ben fog lal tak alap ján jo go sult szer ve zet ke ze li. En nek ke -
re té ben ön ál ló an ren del ke zik a fog lal koz ta tói nyug díj szol -
gál ta tó in téz mény esz köz fe de ze tét ké pe zõ be fek te té se i rõl,
va la mint gon dos ko dik a ke ze lés be vett va gyon e tör vény -
ben, va la mint a be fek te té si po li ti ká já ban meg ha tá ro zott el -
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vek és sza bá lyok sze rin ti hasz no sí tá sá ról és újra be fek te té -
sé rõl.

(2) A fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény a
nyug díj konst ruk ció ke ze lé sé vel össze füg gõ te vé keny sé -
gért ke ze lé si dí jat szá mít hat fel, amely a fog lal koz ta tó ál tal 
meg fi ze tett hoz zá já ru lás ból ke rül le vo nás ra.

(3) A fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény a va -
gyon ke ze lé si te vé keny sé gét rész le ge sen vagy tel jes egé -
szé ben ki szer vez he ti va gyon ke ze lõ szer ve zet hez. A fog -
lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény igaz ga tó sá -
ga – ki szer ve zett va gyon ke ze lés ese tén – kö te les a va -
gyon ke ze lõ te vé keny sé gét rend sze re sen el len õriz ni.

(4) A fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény a va -
gyon ke ze lést ab ban az eset ben vé gez he ti va gyon ke ze lõ
meg bí zá sa nél kül ön ál ló an, ha

a) a 11. és 17.  §-ban fog lal tak nak meg fe le lõ sze mé lyi
és tár gyi fel té te lek kel ren del ke zik,

b) ezt a fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény
alap sza bá lya, il le tõ leg SZMSZ-e tar tal maz za,

c) va gyon ke ze lé si és va gyon ér té ke lé si sza bály zat tal
ren del ke zik.

(5) A fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény va -
gyon ke ze lé si te vé keny ség irá nyí tá sá ra olyan bün tet len
elõ éle tû, ér ték pa pír-for gal ma zói vizs gá val ren del ke zõ
sze mélyt al kal maz, aki szak irá nyú fel sõ fo kú vég zett ség gel 
(egye te men vagy fõ is ko lán szer zett jogi, ál lam igaz ga tá si,
köz gaz da sá gi vagy pénz ügyi dip lo ma, ok le vél, il le tõ leg
könyv vizs gá lói vég zett ség) és leg alább öt év szak mai gya -
kor lat tal ren del ke zik.

(6) Nem mi nõ sül sa ját va gyon ke ze lé si te vé keny ség nek,
amennyi ben a fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz -
mény va gyon ke ze lés be ki nem he lye zett be fek te tett esz kö -
zei ki zá ró lag há zi pénz tár ban, pénz for gal mi szám lán, be -
fek te té si szám lán van nak el he lyez ve.

A befektetési politika

46.  § (1) A fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény
be fek te té si po li ti ká ját – az alap sza bály ren del ke zé se i vel
össz hang ban – az igaz ga tó ság ala kít ja ki. A be fek te té si po -
li ti ka kö te le zõ tar tal mi ele mei a kö vet ke zõk:

a) a fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény va -
gyo na be fek te té sé nek cél ja, alap el vei,

b) a fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény ál tal
meg sze rez he tõ esz kö zök köre,

c) a fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény koc -
ká zat vál la ló ké pes sé ge, koc ká zat ke ze lé se, va la mint a
meg lé võ, il let ve vár ha tó kö te le zett sé gei ala ku lá sa alap ján
meg ha tá ro zott be fek te té si stra té gi ai esz köz al lo ká ció (mi -
ni mum- és ma xi mum ará nyok) és a meg cél zott ho za mok
mu ta tói (re fe ren cia in de xek),

d) a be fek te té si koc ká zat mé ré sé nek, a be fek te té si tel -
je sít mény ér té ke lé sé nek mód ja, és

e) a fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény ál tal
ke zelt nyug díj konst ruk ci ók jel le ge és fu tam ide je.

(2) A be fek te té si po li ti kát a fog lal koz ta tói nyug díj szol -
gál ta tó in téz mény a te vé keny sé gi en ge dély ha tály ba lé pé -
sét kö ve tõ 180 na pon be lül egy al ka lom mal – an nak el fo -
ga dá sát kö ve tõ ti zen öt na pon be lül – kö te les a Fel ügye let -
hez be nyúj ta ni. A Fel ügye let har minc na pon be lül meg -
vizs gál ja, hogy a be nyúj tott be fek te té si po li ti ka meg fe lel-e 
a vo nat ko zó jog sza bá lyi elõ írásoknak. Ez utób bi ha tár idõ
egy al ka lom mal har minc nap pal meg hosszab bít ha tó.
Amennyi ben a Fel ügye let meg ál la pít ja, hogy a be fek te té si
po li ti ka nem áll össz hang ban a vo nat ko zó jog sza bá lyi elõ -
írásokkal, ha tár idõ ki tû zé sé vel fel szó lít ja a fog lal koz ta tói
nyug díj szol gál ta tó in téz ményt a be fek te té si po li ti ka mó -
do sí tá sá ra. Ha a fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz -
mény a fel szó lí tás ban meg ha tá ro zott ha tár idõ el tel te után
sem biz to sít ja a vo nat ko zó jog sza bá lyi elõ írásokkal tör té -
nõ össz han got, a Fel ügye let bír sá got szab hat ki.

(3) Az igaz ga tó ság leg alább éven te – jog sza bá lyi vál to -
zás vagy más, a be fek te té si po li ti kát lé nye ge sen érin tõ ok
 miatt har minc na pon be lül – kö te les dön tést hoz ni a be fek -
te té si po li ti ka fenn tar tá sa vagy mó do sí tá sa kér dé sé ben. A
meg ho zott dön tés rõl az igaz ga tó ság ha la dék ta la nul tá jé -
koz tat ja a fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény
tag ja it és já ra dé ko sa it.

(4) A fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény az ál -
ta la ke zelt nyug díj konst ruk ci ók ról ne gyed éven te a Fel -
ügye let ál tal meg ha tá ro zott for má ban és mó don port fó li ó -
je len tést küld a Fel ügye let nek.

47.  § (1) A fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény
be fek te tett esz kö ze it pi a ci ér té kük alap ján kell meg ha tá -
roz ni.

(2) A fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény be -
fek te té se i nek össz hang ban kell len nie a fog lal koz ta tói
nyug díj szol gál ta tó in téz mény rö vid le já ra tú (éven be lü li)
és hosszú távú (éven túli) kö te le zett sé ge i vel, fenn tart va a
fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény fo lya ma tos
fi ze tõ ké pes sé gét.

(3) A fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény be -
fek te té si te vé keny sé gé nek a le he tõ leg ma ga sabb nyug díj -
szol gál ta tás el éré sé re kell irá nyul nia, figye lembe véve a
fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény ál tal fel vál -
lal ha tó koc ká za ti szin tet, il let ve a fog lal koz ta tói nyug díj -
szol gál ta tó in téz mény kö te le zett sé gál lo má nyá nak szer ke -
ze tét.

(4) A fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény be -
fek te té si te vé keny sé gét a ta gok ér de ké ben, ki emelt gon -
dos ság gal, fe le lõs ség gel, kép zett ség gel kell vé gez ni.

(5) A be fek te té si te vé keny ség foly ta tá sa so rán ki emelt
fi gyel met kell for dí ta ni a port fó lió meg fe le lõ di ver zi fi kált -
sá gá ra, a he lye sen al kal ma zott koc ká zat me nedzs ment re, a
kö te le zett sé gek le já ra ti szer ke ze té bõl adó dó té nye zõk re, a
lik vi di tá si szük ség le tek biz to sí tá sá ra. A köz ve tett be fek te -
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té si inst ru men tu mok al kal ma zá sa so rán biz to sí ta ni kell,
hogy a ta go kat vagy a fog lal koz ta tót köz ve tet ten ter he lõ
be fek te té si költ sé gek mér té ke – a köz vet len be fek te té sek -
hez kap cso ló dó költ sé gek hez mér ten – in do kolt le gyen.

(6) A fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény be -
fek te té se it az egyes esz köz cso por to kon be lül ki bo csát ón -
ként is meg kell osz ta ni.

(7) A be fek te té si sza bá lyok nak fog lal koz ta tói nyug díj -
szol gál ta tó in téz mé nyen ként kell meg fe lel ni.

48.  § (1) A fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény
be fek te té sei kö zött – az ál lam pa pí rok ki vé te lé vel – ugyan -
azon ki bo csá tó kü lön bö zõ ér ték pa pír ja i nak együt tes rész -
ará nya nem ha lad hat ja meg az összes esz köz tíz szá za lé -
kát.

(2) Egy hi tel in té ze ti cso port hoz tar to zó hi tel in té zet nél
el he lye zett be té tek – a pénz for gal mi szám la ki vé te lé vel –,
va la mint az ugyan azon cso port hoz tar to zó szer ve zet ál tal
ki bo csá tott ér ték pa pír együt tes ér té ke nem ha lad hat ja meg
a fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény esz kö ze i -
nek húsz szá za lé kát.

(3) A fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény port -
fó li ó já ban a csat la ko zott fog lal koz ta tó ál tal ki bo csá tott ér -
ték pa pí rok ará nya az öt szá za lé kot, il let ve a csat la ko zott
fog lal koz ta tó ér de kelt sé gi kö ré be tar to zó vál lal ko zá sok ál -
tal ki bo csá tott ér ték pa pí rok együt tes ará nya a tíz szá za lé -
kot nem ha lad hat ja meg. A csat la ko zott fog lal koz ta tók ál -
tal ki bo csá tott ér ték pa pí rok ba tör té nõ be fek te tés so rán kü -
lö nös kö rül te kin tés sel és a di ver zi fi ká ci ó ra való pruden -
ciális kö ve tel mé nyek be tar tá sá val kell el jár ni.

(4) A fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény szár -
ma zé kos ügy le te ket fe de ze ti, ar bit rázs, il let ve ha té kony
port fó li ó ki a la kí tás cél já ból köt het. Nem szab vá nyo sí tott
ha tár idõs és op ci ós ügy le tek ese té ben fo ko zott kö rül te kin -
tés sel kell el jár ni az el szá mo lá si fel té te lek és a part ner koc -
ká zat ki ala kí tá sa so rán, an nak ér de ké ben, hogy a ter mék
nem szab vá nyo sí tott vol tá ból adó dó an az ügy fe let kár ne
ér hes se. Fe de ze ti célú az olyan – a szám vi tel rõl  szóló
2000. évi C. tör vény 3.  § (8) be kez dé se 10. pont já nak meg -
fe le lõ – ügy let, ame lyet a fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta -
tó in téz mény port fó li ó já ban már meg lé võ esz kö zök re, az
azok tar tá sá ból adó dó koc ká zat csök ken té sé re köt nek. Fe -
de ze ti ügy let ese tén szük sé ges egy fe de zen dõ koc ká za ti
ki tett ség, amely re irá nyul a fe de zés. Ar bit rázs célú az az
ügy let, amely ese té ben az idõ ben vagy tér ben meg lé võ ár -
fo lyam-, il let ve ka mat kü lön bö zet ki hasz ná lá sá ra ke rül sor
oly mó don, hogy az ügy let ered mé nye kép pen nem ke let -
ke zik nyi tott po zí ció, és az ügy let a port fó lió koc ká za ti
szint jét nem nö ve li.

(5) Ha a pi a ci ár fo lya mok moz gá sa vagy ér ték pa pír-köl -
csön zé si ügy let óva dé ká nak port fó li ó ba ke rü lé se kö vet -
kez té ben a fen ti sza bá lyok sé rül nek, ak kor a fog lal koz ta tói 
nyug díj szol gál ta tó in téz mény, il let ve a va gyon ke ze lõ har -
minc nap tá ri na pon be lül kö te les az ará nyo kat az

(1)–(3) be kez dés ben meg ha tá ro zott kor lá to kon be lül re
vin ni.

(6) A fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény fog -
lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tá si kö te le zett sé ge tel je sí té sé -
hez szük sé ges mér ték ben, il let ve a sza bály za ta i ban fog lal -
tak sze rint kö te les a be fek te té se it lik vid esz köz ben tar ta ni.

(7) Az el is mert ér ték pa pír pi a con vagy más sza bá lyo zott
pi a con nem for gal ma zott be fek te té si esz kö zö ket csak a
koc ká za ti ki tett ség re fi gye lem mel, kel lõ óva tos ság gal
meg vá lasz tott, ala csony szin ten le het tar ta ni.

49.  § (1) A fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény
a tu laj do ná ban álló in gat la no kat ki zá ró lag bér be adás, to -
vább ér té ke sí tés, va la mint fej lesz tés út ján hasz no sít hat ja.

(2) A fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény az in -
gat lant vál lal ko zá si te vé keny ség foly ta tá sá ra har ma dik
sze mély ré szé re bér be ad hat ja, azon ban a fog lal koz ta tói
nyug díj szol gál ta tó in téz mény az zal kap cso lat ban a be fek -
te té si koc ká za ton túli koc ká za tot je len tõ, ha szon szer zés re
irá nyu ló, üz le ti te vé keny sé get nem vé gez het.

(3) Az in gat la nok bér be adá sa, for gal ma zá sa és fej lesz -
té se (a továb biak ban: in gat lan hasz no sí tás) a va gyon ke ze -
lé si te vé keny ség ré szét ké pe zi. A be fek te té si üz let me net
ki szer ve zé se az in gat la nok tu laj don jo gá val és hasz no sí tá -
sá val kap cso la tos dön té sek meg ho za ta lá ra nem vo nat ko -
zik, azt a fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény ki -
zá ró lag sa ját maga vé gez he ti.

Letétkezelõ

50.  § (1) A fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény
a le tét ke ze lé si fel ada tok el lá tá sá val a hi tel in té ze tek rõl és a
pénz ügyi vál lal ko zá sok ról  szóló 1996. évi CXII. tör vény -
ben (a továb biak ban: Hpt.) meg ha tá ro zot tak sze rin ti
„letétkeze lés kol lek tív be fek te té sek ré szé re” szol gál ta tás
nyúj tá sá ra fel jo go sí tott hi tel in té ze tet kö te les meg bíz ni.

(2) A fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény be -
fek te té si te vé keny sé gé hez kap cso ló dó pénz for gal mát a
szá má ra le tét ke ze lõi szol gál ta tást vég zõ hi tel in té zet nél,
ki zá ró lag kü lön e cél ra nyi tott be fek te té si szám lán kö te les
bo nyo lí ta ni.

(3) A fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény ki -
szer ve zett va gyon ke ze lé se ese tén a meg bí zott va gyon ke -
ze lõ a napi ügy le tek rõl tel jes kö rû en tá jé koz tat ja a le tét ke -
ze lõt.

(4) A fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény le tét -
ke ze lõ je az aláb bi fel ada to kat együt te sen lát ja el:

a) va gyon ke ze lõn ként be fek te té si szám lát, ér ték pa pír -
szám lát, il let ve ér ték pa pír le té ti szám lát ve zet a fog lal koz -
ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény ja vá ra, ide ért ve a fog -
lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény sa ját be fek te té si
te vé keny sé gét is,
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b) el lát ja a le té ti õr zés sel kap cso la tos te en dõ ket, ide ért -
ve az ügy le tek nyil ván tar tá sát, egyez te té sét, a nyil ván tar -
tott ér ték pa pí rok után járó ho za dé kok és egyéb já ran dó sá -
gok be sze dé sét is,

c) el vég zi a be fek te tett esz kö zök pi a ci ér té ké nek meg -
ha tá ro zá sát,

d) el len õr zi a be fek te té sek re vo nat ko zó jog sza bá lyi
elõ írások be tar tá sát,

e) ha a fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény
úgy dönt, a fel ha tal ma zá sa alap ján el jár a fog lal koz ta tói
nyug díj szol gál ta tó in téz mény tu laj do no si jo gai gya kor lá -
sá nak a biz to sí tá sa ér de ké ben a le tét ke ze lés ben lévõ ér ték -
pa pí rok vo nat ko zá sá ban,

f) el len jegy zi az in gat la nok ra vo nat ko zó adás vé te li
szer zõ dé se ket, il let ve az in gat lan ér té ke lõ meg bí zá sá hoz
szük sé ges szer zõ dést.

(5) A fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény – ki -
szer ve zett va gyon ke ze lés ese tén a va gyon ke ze lõ – és a le -
tét ke ze lõ kö zött sem köz vet len, sem tíz szá za lé kot meg ha -
la dó köz ve tett tu laj do no si kap cso lat nem le het, amely
össze fér he tet len a le tét ke ze lõi fel ada tok el lá tá sá val.

51.  § (1) A fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény
csak az ál ta la ke zelt nyug díj konst ruk ci ók esz kö ze it és sa -
ját va gyo nát fek tet he ti be.

(2) A fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény a be -
fek te té si te vé keny ség és a szol gál ta tá sok tel je sí té se ki vé te -
lé vel har ma dik sze mé lyek kel szem ben a fe de ze ti tar ta lé -
kot, il let ve a nyug díj tech ni kai tar ta lé ko kat il le tõ en kö te le -
zett sé get nem vál lal hat.

(3) A fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény esz -
kö ze i bõl hi telt nem nyújt hat, ga ran ci át nem vál lal hat, a
fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény esz kö zei fe -
de zet ként nem fel hasz nál ha tó ak.

(4) A fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény vál -
tót, hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pírt nem bo csát hat
ki, hi telt, il le tõ leg köl csönt nem ve het fel.

(5) A fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény más
szer ve ze te kért, sze mé lye kért pénz ügyi koc ká za tot nem
vál lal hat, így nem ad hat köl csönt – ide ért ve a hi tel vi szonyt 
meg tes te sí tõ ér ték pa pír vá sár lá sát, ki vé ve a be fek te té si te -
vé keny sé get –, nem fo gad hat el vál tót és csek ket vagy
egyéb kö te lez vényt, nem vál lal hat pénz tar to zás ra ke zes sé -
get, ezek hez biz to sí té kot nem nyújt hat.

(6) Az (5) be kez dés sze rin ti kor lá to zá sok nem vo nat -
koz nak a fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény tu -
laj do ná ban lévõ, a gaz dál ko dás nyil ván tar tá sát, a biz to sí -
tás ma te ma ti kai fel ada tok el lá tá sát, a va gyon ke ze lé si te vé -
keny sé get vég zõ szer ve zet ré szé re nem üz let sze rû en nyúj -
tott hi tel re.

52.  § (1) A fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény
be fek te té si tel je sít mé nyé nek a va gyon ke ze lés ha té kony sá -
ga szem pont já ból tör té nõ ér té ke lé sét a fog lal koz ta tói

nyug díj szol gál ta tó in téz mény nek leg alább éves rend sze -
res ség gel el kell vé gez nie. En nek so rán ki kell szá mí ta ni a
fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény brut tó, net tó
ho zam rá tá ját, il let ve a re fe ren cia ho za mát, a fog lal koz ta tói
nyug díj szol gál ta tó in téz mény egé szé re és a ke zelt nyug -
díj konst ruk ci ók ra vo nat ko zó an is. A szá mí tást szak ma i lag
meg ala po zott, kö vet ke ze tes mó don kell el vé gez ni, a szá -
mí tá si mó dot elõ ze tesen bel sõ sza bály zat ban rög zí te ni
szük sé ges.

(2) A fe de ze ti tar ta lék, il let ve a ma te ma ti kai tar ta lék
brut tó, net tó ho zam rá tá ját, il let ve re fe ren cia ho za mát leg -
ké sõbb a tárgy évet kö ve tõ év feb ru ár 28-ig nyil vá nos ság ra
kell hoz ni, il let ve a ta gok és já ra dé ko sok szá má ra – az
alap sza bály ban meg ha tá ro zott mó don – fo lya ma to san el -
ér he tõ vé kell ten ni.

(3) A fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény tá jé -
koz ta tó i ban, hir de té se i ben és bár mi lyen adat, in for má ció
nyil vá nos ság ra ho za ta la ese tén a sa ját vagy más fog lal koz -
ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény tel je sít mé nyé re vo nat -
ko zó an meg té vesz tés re al kal mas mó don ada to kat, in for -
má ci ó kat nem kö zöl het.

(4) Az egyes, egy év nél rö vi debb ré szi dõ sza kok (havi
vagy ne gyed éves pe ri ó du sok) ho zam rá tá it nem le het sem
éve sí te ni, sem nyil vá nos ság ra hoz ni.

A tagok által választható portfólió

53.  § (1) A fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény
be fi ze tés sel meg ha tá ro zott nyug díj konst ruk ció szol gál ta -
tá sa ese tén vá laszt ha tó be fek te té si port fó li ót biz to sí tó
rend szert (a továb biak ban: vá laszt ha tó port fó li ós rend -
szer) mû köd tet het, mely ben a fog lal koz ta tói nyug díj szol -
gál ta tó in téz mény fel hal mo zá si idõ szak ban lévõ tag ja i nak
tagi nyug díj szám lá ján lévõ meg ta ka rí tá sa – a nyug díj kor -
ha tá rig hát ra lé võ idõ, il let ve a tag dön té se alap ján – a kü -
lön bö zõ be fek te té si össze té te lû port fó li ók va la me lyi ké be
ke rül el he lye zés re.

(2) A be fek te té si tel je sít mény mé ré sét, il let ve nyil vá -
nos ság ra ho za ta lát vá laszt ha tó port fó li ón ként is el kell vé -
gez ni.

(3) Az egye di port fó li ó vál tás sal össze füg gõ, tag ra ter -
helt költ sé gek nem ha lad hat ják meg a tagi szám la kö ve te -
lés egy ez re lé két, és nem le het nek ma ga sab bak 4000 fo -
rint nál.

A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény
adminisztrációs és nyilvántartási,

 valamint beszámolási kötelezettsége

54.  § (1) A fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény
üzem gaz da sá gi szem lé le tû ket tõs könyv vi telt ve zet. A
fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény könyv vi te li
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nyil ván tar tá sa tar tal maz za az esz kö zö ket, az esz kö zök ér -
té ké ben be kö vet ke zett vál to zá so kat, a for rá so kat és az
azok ér té ké ben be kö vet ke zõ vál to zá so kat.

(2) A fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény fe de -
ze ti tar ta lé ká nak és biz to sí tás tech ni kai tar ta lé ká nak pi a ci
ér té ken tör té nõ ér té ke lé sét mun ka na pon ként kell el vé gez -
ni. Az esz kö zök pi a ci ér té ken tör té nõ ér té ke lé se kor meg ál -
la pí tott ér té ke lé si kü lön bö ze tet a könyv vi te li nyil ván tar tá -
sok ban csak az üz le ti év mér leg for du ló nap já ra, il let ve a
ne gyed év utol só nap já ra kell ki mu tat ni.

(3) A fe de ze ti tar ta lék pi a ci ér té ken tör té nõ ér té ke lé se a
könyv vi te li nyil ván tar tá sok ban az esz kö zök nél ér té ke lé si
kü lön bö zet ként, il let ve a for rá sok nál ér té ke lé si kü lön bö -
zet tar ta lé ka ként je le nik meg. A pi a ci ér té ket fel hal mo zott
ka mat tal együt tes ér té ken kell be mu tat ni.

(4) Az esz köz ér té ke lés cél ja, hogy va lós ké pet ad jon a
fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény rõl, a nyug díj -
konst ruk ci ók port fó li ó já ban ta lál ha tó esz kö zök rõl, il let ve
az azon ala pu ló jo gok ról, azok ér té ké nek óva tos sá gon ala -
pu ló és a piac ér ték íté le tét figye lembe vevõ, egyen kén ti ér -
té ke lé sé vel.

(5) A fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény ál tal
vagy ne vé ben ké szí tett is mer te tõk, tá jé koz ta tók és hir det -
mé nyek nem tar tal maz hat nak fél re ve ze tõ ada to kat és köz -
lé se ket, to váb bá a fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz -
mény bár mi lyen tel je sít mé nyé nek le írá sa kor óva tos és
szak ma i lag meg ala po zott becs lé sek al kal maz ha tók, kü lö -
nö sen a jö võ be ni ho za mok vo nat ko zá sá ban, ame lyek nél
fel kell tün tet ni, hogy ezek nem kö te le zõ ér vé nyû elõ -
írások és tel je sü lé sük nem ga ran tált. Múlt ra vo nat ko zó an
ki zá ró lag az e tör vény alap ján egyéb ként is nyil vá nos ság ra 
ho zan dó ada tok és té nyek sze re pel tet he tõk. A fog lal koz ta -
tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény tel je sít mé nyé nek be mu -
ta tá sa kor az ugyan azon idõ szak ra vo nat ko zó hi va ta los fo -
gyasz tói ár nö ve ke dést (inf lá ci ós rá tát) is fel kell tün tet ni.

55.  § (1) A fog lal koz ta tó kö te les az egyé ni vagy több
mun ka vál la lót érin tõ meg ál la po dás alap ján vál lalt fi ze té si
kö te le zett sé gé nek a fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in -
téz ménnyel tör tént meg ál la po dás sze rin ti idõ pon tig, de
leg alább ne gyed éven te ele get ten ni.

(2) A fog lal koz ta tó a fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó
in téz mény felé a hoz zá já ru lá sok meg fi ze té sé nek alá tá -
masz tá sá ra a tárgy hó nap ra vo nat ko zó be fi ze té sek rõl, a
tárgy hó na pot kö ve tõ 10. na pig adat szol gál ta tás ra köte -
lezett.

(3) Az adat szol gál ta tás nak tar tal maz nia kell:
a) adat szol gál ta tó meg ne ve zé sét, cí mét, adó szá mát,
b) a be fi ze té sek ál tal érin tett ta gok ne vét,
c) a be fi ze té sek ál tal érin tett ta gok adó szá mát, tagi azo -

no sí tó ját,
d) a be fi ze tett össze get (szá za lé ko san fi ze ten dõ hoz zá -

já ru lás ese tén a be fi ze tés alap ját, a szá za lék mér té két és a
fi ze ten dõ össze get),

e) a ki ál lí tás dá tu mát és
f) a ki ál lí tá sért fe le lõs sze mély meg ne ve zé sét.

(4) A fi ze té si kö te le zett ség át üte me zé sé re a fog lal koz ta -
tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény és a fog lal koz ta tó – a ta -
gok ér de ke i nek figye lembe véte lével – szer zõ dé ses for má -
ban meg ál la po dást köt het.

(5) A szer zõ dés ben biz to sí ta ni kell, hogy a ta gok a fog -
lal koz ta tó ál tal ké se del me sen tel je sí tett be fi ze tés  miatt el -
ma radt ho za mok hoz hoz zá jus sa nak.

(6) Amennyi ben a fog lal koz ta tó az adat szol gál ta tá si
vagy be fi ze té si hi ány ren de zé sé re vo nat ko zó fel szó lí tás -
ban fog lal tak nak, vagy a szer zõ dés ben vál lalt kö te le zett sé -
gé nek nem tesz ele get, ak kor a fog lal koz ta tói nyug díj szol -
gál ta tó in téz mény és a tag kö ve te lé sét bí ró sá gi úton ér vé -
nye sít he ti.

IV. Fejezet

A FOGLALKOZTATÓI NYUGDÍJSZOLGÁLTATÓ
INTÉZMÉNYEK FELÜGYELETE

Felügyeleti ellenõrzés

56.  § (1) A fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény
és a ki szer ve zett te vé keny sé get vég zõ szol gál ta tó jog sza -
bá lyon ala pu ló rend sze res és ese ti, il let ve fel ügye le ti ha tá -
ro za ton ala pu ló ese ti adat szol gál ta tást tel je sít.

(2) A fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tá si te vé keny ség
fel ügye le te az (1) be kez dés sze rin ti adat szol gál ta tá son, va -
la mint a fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény nél, a 
ki szer ve zett te vé keny sé get vég zõ szol gál ta tó nál, va la mint
e jog sza bály ál tal meg ha tá ro zott kör ben a fog lal koz ta tó nál 
vég zett hely szí ni és nem hely szí ni el len õr zé sen ala pul.

(3) A fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény kö -
teles

a) az éves be szá mo lón kí vül éven te egy al ka lom mal a
fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény te vé keny sé -
gét ér té ke lõ bel sõ, nyil vá nos ság ra nem ke rü lõ je len tést,

b) éven te egy al ka lom mal a fog lal koz ta tói nyug díj szol -
gál ta tó in téz mény ak tu á ri u si je len té sét,

c) ne gyed éven ként a fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó
in téz mény te vé keny sé gé nek leg fon to sabb jel lem zõ i re vo -
nat ko zó – a sza va to ló tõke, a sa ját tõke és a nyug díj tech ni -
kai és fe de ze ti tar ta lé kok be csült ér té ké nek be mu ta tá sát is
fel öle lõ – je len té sét
a Fel ügye let ré szé re meg kül de ni.

(4) A fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény kö te -
les a Fel ügye let szá má ra az el len õr zé se ket le he tõ vé ten ni,
il le tõ leg biz to sí ta ni, hogy a Fel ügye let a vizs gá la tok hoz
szük sé ges ada tok hoz, in for má ci ók hoz hoz zá fér hes sen.

(5) A hely szí ni és nem hely szí ni el len õr zé si el já rás ra a
Psztv. ren del ke zé sei irány adó ak.
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57.  § (1) A Fel ügye let az el len õr zé si fel ada tok el lá tá sa
so rán – in do kolt eset ben – kül sõ szak ér tõ köz re mû kö dé sét
is igény be ve he ti. A szak ér tõ nek sze re pel nie kell a Fel -
ügye let ál tal össze ál lí tott szak ér tõi név jegy zék ben.

(2) A szak ér tõi név jegy zék be való ke rü lés fel té te le it a
Fel ügye let ha tá roz za meg.

(3) A szak ér tõ nek ren del kez nie kell a do ku men tu mok
(má so la tok) biz ton sá gos õr zé sé hez szük sé ges tár gyi fel té -
te lek kel. A szak ér tõ a hely szí ni vizs gá lat le zá rá sát köve -
tõen nem tart hat ma gá nál a vizs gá lat tal össze füg gõ do ku -
men tu mot, ada tot.

(4) A Fel ügye let ál tal meg bí zó le vél lel el lá tott sze mély
el já rá sa so rán hi va ta los sze mély nek mi nõ sül.

A Felügyelet jogállása és feladatai

58.  § (1) A Fel ügye let ha tás kö rét és jog ál lá sát a Psztv.
ha tá roz za meg. A Psztv. ren del ke zé se it az e tör vény ben
fog lalt el té ré sek kel kell al kal maz ni.

(2) A Fel ügye let te vé keny sé ge el lá tá sá ban en ge dé lye -
zé si, el len õr zé si, in téz ke dé si és bír sá go lá si és köz zé té te li
jog kör rel ren del ke zik.

A Felügyelet ellenõrzési és közzétételi hatáskörei

59.  § (1) A Fel ügye let
a) el len õr zi e tör vény, va la mint e tör vény fel ha tal ma zá -

sa alap ján ki adott jog sza bá lyok ren del ke zé se i nek meg tar -
tá sát,

b) el len õr zi, hogy a fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó
in téz mény te vé keny sé gi en ge dé lyé nek meg fele lõen mû -
kö dik-e,

c) el len õr zé si és in for má ci ós rend szert mû köd tet,
d) el len õr zé se so rán vizs gál ja a fog lal koz ta tói nyug díj -

szol gál ta tó in téz mény sza bály za ta it,
e) ele get tesz a fi ók te lep lé te sí té sé vel és a ha tá ron át -

nyú ló te vé keny ség vég zé sé vel kap cso la tos ér té ke lé si és tá -
jé koz ta tá si kö te le zett sé gé nek,

f) a könyv vizs gá lói zá ra dé kot vagy a zá ra dék meg adá -
sá nak el uta sí tá sát is tar tal ma zó füg get len könyv vizs gá lói
je len tés sel együtt éven te, a tárgy évet kö ve tõ év jú ni us
30-ig köz zé te szi hon lap ján a fog lal koz ta tói nyug díj szol -
gál ta tó in téz mé nyek éves be szá mo ló it.

(2) A Fel ügye let e tör vény elõ írásainak meg fele lõen el -
len õr zi és ér té ke li

a) a fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény pénz -
ügyi hely ze tét, a mû kö dés hez szük sé ges sza va to ló tõke
meg lé tét, a fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény
min den ko ri fi ze tõ ké pes sé gét,

b) a nyug díj tech ni kai és fe de ze ti tar ta lé kok kép zé sét és
fel hasz ná lá sát,

c) a nyug díj tech ni kai és fe de ze ti tar ta lé kok be fek te té si
sza bá lya i nak be tar tá sát, az elõ írásszerû fe de zet meg lé tét,

d) a sze mé lyi fel té te lek ben be kö vet ke zett vál to zá sok
jog sza bály sze rû sé gét,

e) az üz let me net hez szük sé ges sze mé lyi, tár gyi és tech -
ni kai fel té te lek meg lé tét, a fog lal koz ta tói nyug díj szol gál -
ta tó in téz mény üz let po li ti ká já nak való meg fe le lé sét, to -
váb bá

f) az e tör vényen ala pu ló pon tos, kö zért he tõ és idõ be ni
tá jé koz ta tá si kö te le zett ség meg va ló sí tá sát.

(3) A Fel ügye let fel ada ta a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le -
tén szék hellyel ren del ke zõ fog lal koz ta tói nyug díj szol gál -
ta tó in téz mény ál tal fi ók te le pen ke resz tül, vagy ha tá ron át -
nyú ló szol gál ta tás alap ján gya ko rolt te vé keny ség pénz -
ügyi el len õr zé sé nek el lá tá sa.

A Felügyelet engedélyezési hatáskörei

60.  § (1) A Fel ügye let en ge dé lye szük sé ges
a) a fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény te vé -

keny sé gé nek meg kez dé sé hez;
b) a fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény ide ig -

le nes tag fel vé tel szü ne tel te té sé hez, te vé keny sé gé nek szü -
ne tel te té sé hez;

c) a fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény – a
Bit. 93–95.  § sze rin ti – ál lo mány-át ru há zá sá hoz;

d) a fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény át ala -
ku lá sá hoz, egye sü lé sé hez, szét vá lá sá hoz;

e) a fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény ál tal
más EGT-ál lam ban tör té nõ fog lal koz ta tói nyug díj szol gál -
ta tó in téz mény ala pí tá sá hoz, vagy más EGT-ál lam ban
szék hellyel ren del ke zõ fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó
in téz mény ben ré sze se dés meg szer zé sé hez.

(2) A fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény a te -
vé keny sé gi en ge dély irán ti ké re lem hez a ve ze tõ ál lá sú sze -
mé lyek, egyéb ve ze tõk, kö te le zõ al kal ma zot tak és meg bí -
zot tak, a könyv vizs gá ló, il let ve a ki szer ve zett te vé keny sé -
get vég zõ szol gál ta tók ada ta i nak be je len té sét a Fel ügye let
ál tal meg ha tá ro zott for má ban kö te les el ké szí te ni.

(3) A Fel ügye let az en ge dé lye zés tár gyá ban e tör vény
ren del ke zé sei, a fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz -
mé nyek re vo nat ko zó egyéb jog sza bá lyok alap ján, a ta gok
és já ra dé ko sok ér de ke i re és a fog lal koz ta tói nyug díj szol -
gál ta tó in téz mény kö te le zett sé gei tel je sí té sé re te kin tet tel
dönt.

61.  § (1) A Fel ügye let a fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta -
tó in téz mény te vé keny sé gi en ge dé lyé nek meg adá sá hoz
elõ ze tesen ki ké ri az EGT má sik ál la ma ha tás kör rel ren del -
ke zõ fel ügye le ti ha tó sá gá nak vé le mé nyét, ha a te vé keny -
ked ni kí vá nó fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény

a) más EGT-ál lam ban szék hellyel ren del ke zõ fog lal -
koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény le ány vál la la ta;
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b) más EGT-ál lam ban szék hellyel ren del ke zõ be fek te -
té si vál lal ko zás, hi tel in té zet, be fek te té si alap ke ze lõ vagy
biz to sí tó anya vál la la tá nak le ány vál la la ta;

c) el len õr zõ be fo lyás sal ren del ke zõ ter mé sze tes vagy
jogi sze mély tu laj do no sa va la mely más EGT-ál lam ban
szék hellyel ren del ke zõ fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó
in téz mény ben be fo lyá so ló ré sze se dés sel ren del ke zik.

(2) Nem szük sé ges a Fel ügye let te vé keny sé gi enge -
délye

a) az EGT má sik ál la má ban szék hellyel ren del ke zõ in -
téz mény ál tal a fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mé -
nyek te vé keny sé gé rõl és fel ügye le té rõl  szóló 2003/41/EK
par la men ti és ta ná csi irány elv (2003. jú ni us 3.) sza bá lya i -
nak a szék hely sze rin ti or szág jog rend sze ré be tör té nõ át vé -
te le alap ján lét re ho zott fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó
in téz mé nyek ál tal vég zett fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta -
tá si te vé keny ség foly ta tá sá hoz,

b) a 2003/41/EK irány elv sza bá lya i nak a szék hely sze -
rin ti or szág jog rend sze ré be tör té nõ át vé te le alap ján lét re -
ho zott fi ók te lep lé te sí té sé hez, amennyi ben a fi ók te le pet
lét re ho zó fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény a
szék he lye sze rin ti or szág ha tás kör rel ren del ke zõ fel ügye -
le ti ha tó sá gá nak az irány elv sze rin ti en ge dé lyé vel ren del -
ke zik.

62.  § (1) A te vé keny ség re vo nat ko zó en ge dély irán ti ké -
rel met a Fel ügye let el uta sít ja, ha a ké rel me zõ az e tör vény -
ben és más jog sza bá lyok ban elõ írt fel té te lek nek nem fe lel
meg, il le tõ leg a fel té te lek nek való meg fe le lést hi telt ér -
dem lõ mó don nem iga zol ta, va la mint meg té vesz tõ vagy
va lót lan ada tot kö zölt.

(2) A te vé keny ség re vo nat ko zó en ge dély irán ti ké rel met 
a Fel ügye let el uta sít ja, ha a fog lal koz ta tói nyug díj szol gál -
ta tó in téz mé nyek és más sze mély kö zött fenn ál ló, Hpt.
sze rin ti szo ros kap cso lat, to váb bá a fog lal koz ta tói nyug -
díj szol gál ta tó in téz mé nyek kel szo ros kap cso lat ban álló
sze mély re vo nat ko zó, más EGT-ál lam ban al kal ma zott
jog sza bá lyok aka dá lyoz zák a fog lal koz ta tói nyug díj szol -
gál ta tó in téz mé nyek fe let ti ha tó sá gi fel ügye let gya kor lá -
sát. Az e be kez dés ben meg ha tá ro zott fel té te lek el len õr zé -
sé hez szük sé ges in for má ci ó kat a Fel ügye let ren del ke zé sé -
re kell bo csá ta ni.

A Felügyelet eljárása külföldi kérelmezõ esetén

63.  § (1) Kül föl di ké rel me zõ ki zá ró lag kéz be sí té si meg -
bí zott ja út ján for dul hat a Fel ügye let hez.

(2) A Fel ügye let el já rá sa so rán köz vet le nül jo go sult
a) a kül föl di fel ügye le ti ha tó ság és más kül föl di ha tó -

ság meg ke re sé sé re,
b) a kül föl di fel ügye le ti ha tó ság tól és más kül föl di ha -

tó ság tól ér ke zõ meg ke re sés tel je sí té sé re,
c) a kül föl di fel ügye le ti ha tó ság gal együtt mû kö dé si

meg ál la po dás kö té sé re.

A Felügyelet intézkedési jogköre

64.  § (1) A Fel ügye let a fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta -
tó in téz mény kö te le zett sé ge i nek tel je sí té se, a fog lal koz ta -
tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény tag jai ér de ke i nek vé del -
me, va la mint a fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz -
mény te vé keny sé gé re vo nat ko zó jog sza bá lyi elõ írások és
a Fel ügye let ha tá ro za ta i nak be tar tá sa ér de ké ben a kö vet -
ke zõ in téz ke dé se ket te he ti:

a) fel szó lí tást bo csát hat ki – ha tár idõ tû zé sé vel – az
e tör vény ben és a fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz -
mény te vé keny sé gé re vo nat ko zó más jog sza bály ban fog -
lalt ren del ke zé sek ma ra dék ta lan meg tar tá sá ra,

b) elõ ír hat ja sza ná lá si terv, pénz ügyi terv, il let ve pénz -
ügyi hely re ál lí tá si terv ha tár idõn be lü li be nyúj tá sát, és a
vég re haj tás ra is ha tár idõt szab hat,

c) kez de mé nyez he ti a fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta -
tó in téz mény ve ze tõ i nek fe le lõs ség re vo ná sát vagy fel -
men té sét,

d) össze hív hat ja az igaz ga tó sá got,
e) rend kí vü li köz gyû lést hív hat össze,
f) fel ügye le ti bír ság meg fi ze té sé re kö te lez het,
g) a fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény te vé -

keny sé gi en ge dé lyét vissza von hat ja,
h) a pénz ügyi terv át dol go zá sát kez de mé nyez he ti,
i) a 73.  §-ban meg ha tá ro zott szük ség hely zet ben fel -

ügye le ti biz tost ne vez het ki,
j) a tag fel vé tel ide ig le nes szü ne tel te té sét ren del he ti el,
k) ki fi ze té si ti lal mat ren del het el,
l) a fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény mû kö -

dé sét fel füg geszt he ti,
m) kez de mé nyez he ti a fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta -

tó in téz mény fel szá mo lá sát,
n) kö te lez he ti a fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in -

téz ményt ál lo má nyá nak át ru há zá sá ra, ha van az át vé tel re
vál lal ko zó má sik fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz -
mény,

o) meg tilt hat ja a 19.  § (5) be kez dé sé ben fog lal tak sze -
rint az ügy me net ki szer ve zé sét.

(2) A Fel ügye let a fel ügye le ti el já rás so rán meg tett in -
téz ke dé sek rõl ren del ke zõ ha tá ro za to kat meg kül di a szék -
hely sze rint ille té kes bí ró ság nak, a ha tá ro zat jog erõ re
emel ke dé sé nek meg je lö lé sé vel.

A tevékenységi engedély visszavonása

65.  § (1) A Fel ügye let a te vé keny sé gi en ge délyt vissza -
von ja, ha

a) az en ge dély ki adá sá nak fel té te lei már nem áll nak
fenn, és azok meg fe le lõ ha tár idõn be lül nem pó tol ha tók;

b) az en ge déllyel ren del ke zõ fog lal koz ta tói nyug díj -
szol gál ta tó in téz mény az en ge dé lye zett te vé keny sé get ti -
zen két hó na pon be lül nem kez di meg, vagy a Fel ügye let
hoz zá já ru lá sa nél kül hat hó na pot meg ha la dó idõ tar ta mig
nem gya ko rol ja;
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c) a tõ ke fel töl té si kö te le zett sé gé nek a Fel ügye let ál tal
elõ írt ha tár idõ ben nem tett ele get;

d) a te vé keny sé gi en ge délyt a Fel ügye let meg té vesz té -
sé vel vagy más jog sza bály sér tõ mó don sze rez ték meg;

e) tu do má sá ra jut a fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó
in téz mény és más sze mély kö zött fenn ál ló olyan tí pu sú – a
Fel ügye let ál tal meg adott ha tár idõn be lül meg nem szün te -
tett – szo ros kap cso lat, amely a fog lal koz ta tói nyug díj szol -
gál ta tó in téz ménnyel szo ros kap cso lat ban álló sze mély re
vo nat ko zó, más EGT-ál lam ban al kal ma zott jog sza bá lyok
sze rint aka dá lyoz za a fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in -
téz mény fe let ti ha tó sá gi fel ügye let gya kor lá sát;

f) a te vé keny ség meg kez dé sét köve tõen a Fel ügye let
tu do má sá ra jut, hogy a fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó
in téz mény az en ge dély ké re lem ben va lót lan ada tot vagy
nyi lat ko za tot kö zölt, és fel szó lí tás el le né re har minc na pon
be lül az ada tot vagy nyi lat ko za tot meg fele lõen nem mó do -
sít ja;

g) a fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény nem
tesz ele get az en ge dély ben fog lalt fel té te lek nek;

h) a fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény a te -
vé keny sé gé re vo nat ko zó jog sza bá lyok ren del ke zé se it sú -
lyo san meg sér ti, a Fel ügye let ha tá ro za ta i ban fog lal tak nak
nem tesz ele get, és ez ál tal a fog lal koz ta tói nyug díj szol gál -
ta tó in téz mény tag ja i nak ér de ke it sú lyo san ve szé lyez te ti;

i) a fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény a fog -
lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tá si te vé keny ség tõl el té rõ, en -
ge dély kö te les te vé keny sé get vé gez, amely re vo nat ko zó an
en ge déllyel nem ren del ke zik;

j) a fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény el len
fel szá mo lá si, il let ve vég el szá mo lá si el já rás in dul, a fel szá -
mo lás, il let ve a vég el szá mo lás kez dõ idõ pont já val, a fel -
szá mo lást el ren de lõ, il let ve a vég el szá mo lás ról  szóló vég -
zés tu do má sá ra ju tá sa kor;

k) a fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény jog -
utód nél kül meg szû nik.

(2) A fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény te vé -
keny sé gi en ge dé lyét a Fel ügye let ak kor von ja vissza, ha az 
en ge déllyel ren del ke zõ va la mennyi tag já val, já ra dé ko sá -
val szem ben fenn ál ló el is mert kö te le zett sé ge i nek ele get
tett, vagy szer zõ dé se i nek tel je sí té sét más fog lal koz ta tói
nyug díj szol gál ta tó in téz mény át vál lal ta.

(3) A Fel ügye let a te vé keny sé gi en ge délyt ha tá ro zott
idõ re fel füg gesz ti, ha az en ge dély ki adá sá nak fel té te lei
már nem áll nak fenn, de azok meg fe le lõ ha tár idõn be lül
pó tol ha tók.

A Felügyelet bírságolási jogköre

66.  § (1) A Fel ügye let fel ügye le ti bír sá got szab hat ki az
igaz ga tó ság vagy a fel ügye lõ bi zott ság tag ja i val, va la mint
a cég ve ze tõ vel szem ben, ha a fog lal koz ta tói nyug díj szol -
gál ta tó in téz mény mû kö dé sé re vo nat ko zó jog sza bá lyok -
ban elõ ír ta kat, az SZMSZ-t, vagy a fog lal koz ta tói nyug díj -

szol gál ta tó in téz mény bel sõ sza bály za tát meg sér tik, az zal
el len té tes te vé keny sé get foly tat nak, vagy te vé keny sé gi
en ge dély nél kül fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz -
ményt mû köd tet nek, to váb bá, ha a Fel ügye let in téz ke dé -
sét, ha tá ro za tát nem tart ják be. A bír ság mér té ke 50 ezer
fo rint tól 5 mil lió fo rin tig ter jed het, amely is mé tel ten ki -
szab ha tó. A ki sza bott bír ság meg fi ze té sét a fog lal koz ta tói
nyug díj szol gál ta tó in téz mény nem vál lal hat ja át.

(2) A Fel ügye let fel ügye le ti bír sá got szab hat ki a fog lal -
koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz ménnyel szem ben, ha a
je len tör vény ben meg ha tá ro zott, a fog lal koz ta tói nyug díj -
szol gál ta tó in téz mény mû kö dé sé re vo nat ko zó jog sza bá -
lyok ban elõ ír ta kat meg sér ti, ha a Fel ügye let fi gyel mez te -
té se el le né re sem vál toz tat ad di gi tör vénysértõ gya kor la -
tán, il le tõ leg a Fel ügye let fi gyel mez te té se el le né re sem
tart ja be a vo nat ko zó szám vi te li, pénz ügyi elõ írásokat. A
bír ság mér té ke 100 ezer fo rint tól 10 mil lió fo rin tig ter jed -
het, amely is mé tel ten ki szab ha tó.

(3) A Fel ügye let ál tal a fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta -
tó in téz mény re ki rótt fel ügye le ti bír ság ból szár ma zó be vé -
telt ki zá ró lag

a) a Fel ügye let szak em be re i nek kép zé sé re,
b) a fel ügye le ti te vé keny ség gel kap cso la tos ta nul má -

nyok ké szí té sé nek és köz zé té te lé nek tá mo ga tá sá ra,
c) a ta gok és más sze mé lyek, szer ve ze tek tá jé koz ta tá sá -

ra, va la mint
d) a fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mé nyek fel -

szá mo lá sát vég zõ köz hasz nú tár sa ság fel szá mo lás ból ere -
dõ vesz te sé gé nek meg té rí té sé re le het for dí ta ni.

A kifizetési tilalom elrendelése

67.  § (1) A Fel ügye let ha tá ro zott idõ tar tam ra, leg fel jebb 
180 nap ra ki fi ze té si ti lal mat ren del het el, ha a fog lal koz ta -
tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény meg sér ti a fog lal koz ta tói 
nyug díj szol gál ta tó in téz mény te vé keny sé gé re vo nat ko zó
jog sza bá lyo kat, vagy a Fel ügye let in téz ke dé sé nek nem
tesz ele get, és ez ál tal ve szé lyez te ti a fog lal koz ta tói nyug -
díj szol gál ta tó in téz mény tag ja i nak ér de ke it, il let ve va gyo -
na biz ton sá gát. A Fel ügye let a ki fi ze té si ti la lom idõ tar ta -
mát egy al ka lom mal, leg fel jebb 180 nap pal meg hosszab -
bít hat ja.

(2) A ki fi ze té si ti la lom ide je alatt a fog lal koz ta tói nyug -
díj szol gál ta tó in téz mény ne vé ben ki fi ze té sek – a (3) be -
kez dés ben fog lal tak ki vé te lé vel – a fog lal koz ta tói nyug -
díj szol gál ta tó in téz mény pénz for gal mi szám lá ja, be fek te -
té si szám lá ja, il let ve há zi pénz tá ra ter hé re nem teljesít -
hetõk.

(3) A ki fi ze té si ti la lom ide je alatt a Fel ügye let en ge dé -
lyé vel ki zá ró lag olyan ki fi ze tés tel je sít he tõ, amely a fog -
lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény tag ja i nak a ki fi -
ze té si ti la lom ból ere dõ ér dek sé rel me el ke rü lé se ér de ké ben 
szük sé ges – ide ért ve kü lö nö sen a köz üze mi szám lák tel je -
sí té sét, a be fek te té se ket, il let ve a be fek te té sek esz köz lé sé -
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hez szük sé ges ki fi ze té se ket –, és az nem ve szé lyez te ti a
fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény tag sá ga egé -
szé nek biz ton sá gát.

A mûködés felfüggesztése

68.  § (1) A Fel ügye let a fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta -
tó in téz mény mû kö dé sét ha tá ro zott idõ tar tam ra, leg fel jebb 
180 nap ra fel füg geszt he ti, ha a fog lal koz ta tói nyug díj szol -
gál ta tó in téz mény a te vé keny sé gé nek vég zé sé re vonat -
kozó jog sza bá lyo kat sú lyo san vagy is mé tel ten meg sér ti,
vagy a Fel ügye let in téz ke dé sé nek nem tesz ele get, és ez ál -
tal a ta gok ér de ke it, il let ve a fog lal koz ta tói nyug díj szol -
gál ta tó in téz mény va gyo ná nak biz ton sá gát sú lyo san ve -
szé lyez te ti és a jog sza bá lyok nak meg fe le lõ mû kö dés hely -
re ál lí tá sa ér de ké ben tett in téz ke dé sei nem ve zet tek ered -
mény re. A Fel ügye let a fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó
in téz mény mû kö dé se fel füg gesz té sé nek idõ tar ta mát egy
al ka lom mal, leg fel jebb 180 nap pal meg hosszab bít hat ja.

(2) A fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény a
mû kö dé sé nek fel füg gesz té se alatt új ta go kat nem ve het fel
és hoz zá já ru lás-be fi ze té se ket nem fo gad hat, va la mint a
(3) be kez dés ben fog lal tak ki vé te lé vel nem tel je sít het ki fi -
ze té se ket és nem esz kö zöl het be fek te té se ket.

(3) A fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény mû -
kö dé se fel füg gesz té sé nek ide jé re al kal maz ni kell a ki fi ze -
té si ti la lom ra vo nat ko zó sza bá lyo kat. A fog lal koz ta tói
nyug díj szol gál ta tó in téz mény új be fek te té si ügy le te ket
csak a Fel ügye let elõ ze tes en ge dé lyé vel esz kö zöl het az zal, 
hogy a be fek te tés ki zá ró lag EGT-ál lam ál tal ki bo csá tott
ál lam pa pír ba, il let ve olyan ér ték pa pír ba tör tén het, amely -
ben fog lalt kö te le zett ség tel je sí té sé ért a ma gyar ál lam
kész fi ze tõ ke zes sé get vál lal.

Felszámolás kezdeményezése

69.  § (1) A Fel ügye let a fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta -
tó in téz mény fel szá mo lá sát kez de mé nyez he ti a bí ró ság nál, 
ha

a) a fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény pénz -
ügyi hely ze te nem te szi le he tõ vé a mû kö dé si sza bály zat
sze rin ti mû kö dé sét, vagy

b) a fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény nél a
fenn ál ló sú lyos jog sér té sek más ként nem or vo sol ha tók,
vagy

c) a Fel ügye let a fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in -
téz mény te vé keny sé gi en ge dé lyét vissza von ta, vagy a te -
vé keny sé gi en ge dély irán ti ké rel mét el uta sí tot ta, vagy

d) a meg kez dett vég el szá mo lá si el já rást az ar ról való
dön tés tõl szá mí tott egy éven be lül nem zár ja le.

(2) A Fel ügye let kez de mé nye zi az is me ret len szék he lyû 
cég meg szün te té sé re irá nyu ló el já rást a bí ró ság nál, ha a
fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény a nyilván -
tartó bí ró sá gon be je len tett szék he lyén nem lel he tõ fel.

Felügyeleti biztos

70.  § (1) A fel ügye le ti biz tost szük ség hely zet ben a Fel -
ügye let el nö ke ren de li ki és hív ja vissza. A fel ügye le ti biz -
tos leg fel jebb 180 nap ra ren del he tõ ki, de ez az idõ tar tam a
fel szá mo ló ki je lö lé sé ig meg hosszab bít ha tó. A ki ren de lés -
rõl a be fo lyá so ló ré sze se dés sel ren del ke zõ tu laj do no so kat
is ér te sí te ni kell. A fel ügye le ti biz tos fel ada ta az e tör vény -
ben fog lalt sza bá lyok be tar tá sa és be tar ta tá sa.

(2) Fel szá mo lá si el já rás ese tén a fel ügye le ti biz tos meg -
bí za tá sa a fel szá mo ló ki je lö lé sé ig tart.

(3) A fel ügye le ti biz tos meg bí zó le ve lé ben meg kell ha -
tá roz ni fel ada ta it.

(4) A fel ügye le ti biz tos ki ren de lé sé nek ide je alatt az
igaz ga tó ság tag ja és a cég ve ze tõ a gaz da sá gi tár sa sá gok ra
vo nat ko zó tör vényi ren del ke zé sek ben, az e tör vény ben és
az alap sza bály ban rög zí tett fel ada tát, cég jegy zé si jo gát
nem gya ko rol hat ja. A ki ren de lés tar ta má ra a fel ügye le ti
biz tos gya ko rol ja az igaz ga tó ság tag já nak és a cég ve ze tõ
tör vény ben és alap sza bály ban meg ál la pí tott jo ga it és kö te -
le zett sé ge it.

(5) A fel ügye lõ bi zott ság tag ja, il le tõ leg a (4) be kez dés -
tõl el té rõ en az igaz ga tó ság és a cég ve ze tõ a fel ügye le ti biz -
tos ki ren de lé sé nek ide je alatt is jog or vos lat tal él het a fel -
ügye le ti biz tost ki ren de lõ ha tá ro zat és a Fel ügye let ál tal a
fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz ménnyel szem ben
ho zott ha tá ro zat el len, e jog or vos la ti el já rás ban a fog lal -
koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz ményt kép vi sel he ti vagy
a kép vi se let el lá tá sá ra meg bí zást ad hat, amely a fel ügye le -
ti biz tost ki ren de lõ ha tá ro zat vég re haj tá sá ra nincs ha lasz tó 
ha tállyal.

(6) A fel ügye le ti biz tos nak fo lya ma to san biz to sí ta nia
kell, hogy az ál ta la meg tett in téz ke dé sek rõl a tu laj do no sok 
és a ta gok – ké ré sük re – há rom mun ka na pon be lül írás ban
tá jé koz ta tást kap ja nak.

(7) A Fel ügye let fel ügye le ti biz tos ként olyan sze mélyt
ren del ki, aki meg fe lel a 10.  §-ban elõ írt követelmé -
nyeknek.

(8) A fel ügye le ti biz tos nak ki ren de lé se kor írás ban nyi -
lat koz nia kell ar ról, hogy õ maga vagy kö ze li hoz zá tar to -
zó ja va la mely fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz -
mény ben, biz to sí tó ban, pénz ügyi in téz mény ben vagy be -
fek te té si vál lal ko zás ban mi lyen és mek ko ra név-, il let ve
for gal mi ér té ket kép vi se lõ tu laj do ni há nyad dal rendel -
kezik.

A felügyeleti díj

71.  § (1) A fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény
a ke zelt va gyon ter hé re fel ügye le ti dí jat fi zet.

(2) A fel ügye le ti díj éves mér té ke a (4)–(5) be kez dés
sze rint szá mí tott alap díj, va la mint a (6) be kez dés sze rint
szá mí tott vál to zó díj össze ge.
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(3) Az alap díj az alap díj egy ség és az (5) be kez dés sze -
rin ti szor zó szám szor za ta. Az alap díj egy ség öt ven ezer fo -
rint.

(4) A szor zó szám fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in -
téz mény ese tén: ket tõ.

(5) A fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény ál tal
fi ze ten dõ vál to zó díj éves mér té ke a fog lal koz ta tói nyug -
díj szol gál ta tó in téz mény ál tal ke zelt va gyon tárgy évet
meg elõ zõ év utol só nap ján szá mí tott pi a ci ér té ké nek
0,25 ez re lé ke.

A Felügyelet adatkezelése

72.  § (1) A Fel ügye let jo go sult a pi ac fel ügye le ti el já rás
(Psztv. 11/Q.  §) so rán fel ada tá nak el lá tá sa ér de ké ben az el -
já rás alá vont fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz -
mény re vo nat ko zó

a) ér ték pa pír-, ügy fél- és bank szám la for ga lom mal, a
ter he len dõ és a jó vá íran dó szám la szá má val, tu laj do no sá -
val, a ter he lés, a jó vá írás jog cí mé vel és az át uta lás pénz for -
gal mi azo no sí tó kód já val, va la mint

b) az elekt ro ni kus hír köz lés rõl  szóló 2003. évi C. tör -
vény ben meg ha tá ro zott elõ fi ze tõi ál lo más szá má val vagy
egyéb azo no sí tó já val, a hívó és hí vott elõ fi ze tõi szá mok -
kal, va la mint a hí vás és egyéb szol gál ta tás dá tu má val
kap cso la tos sze mé lyes adat (csa lá di és utó név, szü le té si
név, szü le té si hely és idõ, any ja szü le té si neve, ál lam pol -
gár ság, la kó hely, tar tóz ko dá si hely) meg is me ré sé re és ke -
ze lé sé re.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott adat igény lé se -
kor a Fel ügye let csak a tény ál lás ma ra dék ta lan tisz tá zá sa
ér de ké ben, az el já rás jog erõs be fe je zé sé ig jo go sult az ada -
tok meg is me ré sé re és ke ze lé sé re.

(3) Az (1) be kez dés b) pont já ban meg ha tá ro zott adat
meg is me ré sé hez az ügyész elõ ze tes jó vá ha gyá sa szük sé -
ges. A jó vá ha gyást az ügyész ab ban az eset ben ta gad ja
meg, ha a Fel ügye let a (2) be kez dés ben fog lal ta kat nem
va ló szí nû sí ti vagy az adat ke ze lés egyéb tör vényi fel té te lei
nem áll nak fenn.

(4) A Fel ügye let en ge dé lye zé si és el len õr zé si jog kö ré -
nek gya kor lá sa ér de ké ben az el já rás jog erõs be fe je zé sé ig
jo go sult a ve ze tõ ál lá sú sze mé lyek, a kö te le zõ al kal ma zot -
tak és meg bí zot tak, va la mint ter mé sze tes sze mély szol gál -
ta tók aláb bi ak ban fel so rolt sze mé lyes ada ta it meg is mer ni
és ke zel ni:

a) név (szü le té si név),
b) szü le té si hely és idõ,
c) any ja szü le té si neve,
d) lak cím (en nek hi á nyá ban tar tóz ko dá si hely),
e) szak kép zett ség, vég zett ség, szak mai gya kor lat,
f) bün tet len elõ élet,
g) be töl tött tiszt ség.

Szükséghelyzet

73.  § (1) Ha a fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz -
mény

a) az ese dé kes és nem vi ta tott fi ze té si kö te le zett sé ge i -
nek pénz ügyi fe de zet hi á nya  miatt öt mun ka na pon be lül
nem tesz ele get, vagy

b) nyug díj tech ni kai tar ta lé kai nem érik el a szük sé ges
mér té ket, il let ve a nyug díj tech ni kai tar ta lé ka i nak fe de ze te
nem ki elé gí tõ, vagy

c) biz ton sá gi tõ ké jé nek fe de ze te nem ele gen dõ, il let ve
az elõ írt mér ték alá csök kent, vagy

d) a sza ná lá si, il let ve a pénz ügyi ter vét a Fel ügye let ál -
tal meg ha tá ro zott idõn be lül nem tud ja vég re haj ta ni, vagy

e) te vé keny sé ge kö ré ben más olyan kü lö nö sen sú lyos
ve szély hely zet ala kult ki, amely a fog lal koz ta tói nyug díj -
szol gál ta tá sok biz ton sá gát fe nye ge ti [a továb biak ban
a)–e) pon tok együtt vagy kü lön-kü lön: szük ség hely zet],
a Fel ügye let a fel szá mo lás el ke rü lé se, va la mint a ta gok és
a já ra dé ko sok ér de ké ben szük ség in téz ke dést te het.

(2) Szük ség hely zet ben a Fel ügye let a 64.  §-ban meg ha -
tá ro zott bár mely in téz ke dés együt tes al kal ma zá sá ra is jo -
go sult.

A csõdeljárás, a felszámolási eljárás
 és végelszámolás közös szabályai

74.  § (1) Az e tör vény ben meg ha tá ro zott el té ré sek kel a
fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény fel szá mo lá -
sá ra a Cstv. ren del ke zé se it, a vég el szá mo lá si és kény -
szer-vég el szá mo lá si el já rá sá ra pe dig a Ctv. ren del ke zé se it
kell meg fele lõen al kal maz ni.

(2) A fi ók te lep el le ni fel szá mo lá si el já rás ra a Cstv. I.,
III. és V. fe je ze te i ben és az Fkt.-ban fog lal ta kat kell az
e fe je zet ben fog lalt el té ré sek kel al kal maz ni.

(3) A fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény el len
csõd el já rás nak he lye nincs.

(4) Az EGT má sik ál la má ban szék hellyel ren del ke zõ
fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mé nyek ma gyar or -
szá gi fi ók te le pé vel szem ben vég el szá mo lás nak, il let ve fel -
szá mo lás nak nincs he lye.

(5) A Cstv. szer zõ dé sek meg tá ma dá sá ra vo nat ko zó sza -
bá lyai nem al kal maz ha tók ab ban az eset ben, ha a szer zõ -
dés sel jo got szer zett fél iga zol ja, hogy az adott szer zõ dés re 
más EGT-ál lam joga az irány adó és ezen al kal ma zan dó
jog sze rint a szer zõ dés meg tá mad ha tó sá ga ki zárt.

(6) Az EGT-ál la ma i ban szék hellyel ren del ke zõ fog lal -
koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz ménnyel szem ben le foly -
ta tott fel szá mo lás és vég el szá mo lás jog ha tá sai te kin te té -
ben a fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény szék he -
lye sze rin ti jog az irány adó. Az ilyen el já rá sok ban ho zott
ha tá ro za to kat min den to váb bi el já rás nél kül el kell
 ismerni.
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75.  § (1) A vég el szá mo lá si, il let ve fel szá mo lá si el já rás
in gat lan ra vo nat ko zó szer zõ dés sel kap cso la tos jog ha tá sai
te kin te té ben az in gat lan fek vé si he lyé nek joga az irány -
adó.

(2) Azon ér ték pa pí rok kal kap cso la tos jo gok ér vé nye sí -
té sé re, ame lyek lét re jöt té hez vagy át ru há zá sá hoz nyil ván -
tar tás ba tör té nõ be jegy zés, il le tõ leg szám lán tör té nõ nyil -
ván tar tás szük sé ges, an nak az ál lam nak a joga az irány adó, 
ahol a nyil ván tar tást, il le tõ leg a szám lát ve ze tik.

76.  § (1) A fel szá mo lá si el já rás kez de mé nye zé sé rõl – ha 
azt nem a Fel ügye let kez de mé nyez te – a bí ró ság a Fel -
ügye le tet so ron kí vül ér te sí ti.

(2) A Fel ügye let kö te les a fel szá mo lást el ren de lõ, il let -
ve a vég el szá mo lás ról  szóló vég zés tu do má sá ra ju tá sa kor
a fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény te vé keny sé -
gi en ge dé lyét a fel szá mo lás, il let ve a vég el szá mo lás kez dõ 
idõ pont já val vissza von ni.

(3) A vég el szá mo lás ról  szóló vagy a fel szá mo lót ki je lö -
lõ bí ró sá gi vég zés (a továb biak ban: bí ró sá gi vég zés) Cég -
köz löny ben tör té nõ köz zé té te lét köve tõen a Fel ügye let so -
ron kí vül kö te les an nak tar tal mát ma gyar nyel ven az Eu ró -
pai Kö zös sé gek Hi va ta los Lap já ban, va la mint va la mennyi
ál lam leg alább két or szá gos na pi lap já ban köz zé ten ni.

(4) A vég el szá mo lás ról vagy a fel szá mo lás ról és azok
gya kor la ti kö vet kez mé nye i rõl a Fel ügye let ha la dék ta la nul 
tá jé koz tat ja az Eu ró pai Unió azon ál la ma i nak fel ügye le ti
ha tó sá ga it, ame lyek ben az in téz mény fi ók te lep pel ren del -
ke zett, vagy ha tá ron át nyú ló te vé keny ség ke re té ben nyug -
díj konst ruk ci ót mû köd te tett.

(5) Min den olyan hi te le zõ ese té ben, aki nek (amely nek)
ál lan dó la kó he lye, szék he lye, te lep he lye az EGT má sik ál -
la má ban ta lál ha tó, a (3) be kez dés sze rin ti köz zé té tel hez
fû zõd nek a Cstv. 28.  §-a sze rin ti köz zé té tel hez kap cso ló dó 
jog ha tá sok.

(6) A bí ró sá gi vég zés ha tá lya az EGT egész te rü le té re
ki ter jed.

77.  § (1) A fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény
fel szá mo ló já nak vagy vég el szá mo ló já nak ki zá ró lag a Fel -
ügye let ál tal lét re ho zott köz hasz nú tár sa ság je löl he tõ ki.

(2) A fel szá mo lót, vég el szá mo lót ti tok tar tá si kö te le zett -
ség ter he li. A ti tok tar tá si kö te le zett ség re vo nat ko zó an a
Bit. 153–165.  §-ai ban fog lal ta kat kell al kal maz ni.

(3) A vég el szá mo ló vagy a fel szá mo ló jo go sult va la -
mennyi ál lam ban e tör vény és a Cstv. ren del ke zé sei ál tal
meg ha tá ro zott jog kö rök el lá tá sá ra, de en nek so rán kö te les
be tar ta ni azon ál lam jo gát, amely nek te rü le tén el já rá sát fo -
ga na to sít ja.

(4) A vég el szá mo ló vagy fel szá mo ló – mun ká já nak ha -
té ko nyabb el vég zé se ér de ké ben – az érin tett ál la mok te rü -
le tén kép vi se lõt ne vez het ki, aki se gít sé get nyújt az el já rást 
érin tõ en a he lyi hi te le zõk nek.

(5) A fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény el le -
ni fel szá mo lás, il let ve vég el szá mo lás el in dí tá sá nak és a
fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tá si szer zõ dés meg szün te -
té sé nek té nyé rõl a fel szá mo ló, il let ve a vég el szá mo ló kö te -
les a fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz ménnyel szer -
zõ dés ben állt fog lal koz ta tó kat, a ta go kat, va la mint az is -
mert hi te le zõ ket ér te sí te ni.

(6) A vég el szá mo ló vagy fel szá mo ló a bí ró sá gi vég zés
kéz hez vé te lét köve tõen azon nal kö te les a bí ró sá gi vég zés
tar tal má ról, to váb bá az egyes ha tár idõk höz fû zõ dõ jog kö -
vet kez mé nyek rõl egyen ként tá jé koz tat ni min den olyan
csat la ko zó fog lal koz ta tót, ta got, já ra dé kost, to váb bá is -
mert hi te le zõt, amely nek (aki nek) szék he lye, te lep he lye
vagy ál lan dó la kó he lye az EGT má sik ál la má ban ta lál ha tó. 
A tag nak cím zett tá jé koz ta tás nak is mer tet nie kell to váb bá
a nyug díj szol gál ta tá si szer zõ dé sek meg szû né sé nek idõ -
pont ját és jog ha tá sa it is.

(7) A (6) be kez dés sze rin ti tá jé koz ta tást ma gyar nyel ven 
kell nyúj ta ni az e cél ra rend sze re sí tett „Fel hí vás kö ve te lés
be nyúj tá sá ra. Be tar tan dó ha tár idõk” címû for ma nyom tat -
vá nyon. A for ma nyom tat vány cí mét az Eu ró pai Unió
összes hi va ta los nyel vén fel kell tün tet ni.

(8) Min den olyan hi te le zõ, aki nek (amely nek) ál lan dó
la kó he lye, szék he lye, te lep he lye az EGT má sik ál la má ban
ta lál ha tó, kö ve te lé sét ma gyar nyel ven vagy sa ját ál la má -
nak hi va ta los nyel vén kö te les be nyúj ta ni. A be ad vá nyon a
„Kö ve te lés be nyúj tá sa” cí met ma gyar nyel ven is fel kell
tün tet ni. A sa ját ál lam hi va ta los nyel vén tör té nõ be nyúj tás
ese tén mel lé kel ni kell a be ad vány hi te les ma gyar nyel vû
for dí tá sát is.

78.  § (1) A vég el szá mo ló vagy a fel szá mo ló kö te les
rend sze re sen tá jé koz tat ni a Fel ügye le tet és a hi te le zõ ket a
vég el szá mo lás vagy a fel szá mo lás hely ze té rõl.

(2) A Fel ügye let az EGT más ál la mai fel ügye le ti ha tó sá -
ga i nak meg ke re sé sé re kö te les tá jé koz ta tást adni a vég el -
szá mo lás vagy a fel szá mo lás hely ze té rõl.

79.  § (1) A fel szá mo lás, il let ve a vég el szá mo lás kez dõ
idõ pont já ban

a) a nyug díj konst ruk ci ók a fo lya mat ban lévõ ál lo -
mány át ru há zás ese tét ki vé ve meg szûn nek;

b) a nyug díj konst ruk ci ók ese dé kes hoz zá já ru lá sai, ki -
egé szí té sei nem szed he tõk be;

c) új nyug díj konst ruk ció nem in dít ha tó, az – sa ját el ha -
tá ro zás ból – nem ad ha tó és nem ve he tõ át.

(2) A fel szá mo lás, il let ve a vég el szá mo lás kez dõ idõ -
pont ját kö ve tõ ti zen öt na pon be lül a ma te ma ti kai tar ta lék -
hoz tar to zó és az egyes nyug díj konst ruk ci ók tar ta lé ka i nak
fe de ze tét ké pe zõ be fek te té sek lis tá ját a fel szá mo lás, il let -
ve a vég el szá mo lás kez dõ idõ pont já nak nap já val le kell
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zár ni és azt a fel szá mo ló nak, il let ve a vég el szá mo ló nak át
kell adni.

(3) A fel szá mo lás, il let ve vég el szá mo lás fo lya mán a
(2) be kez dés ben meg ha tá ro zott be fek te té sek kü lön ke ze -
len dõk és azok ki zá ró lag a tar ta lé kok kal szem ben fenn ál ló
kö te le zett sé gek tel je sí té sé re hasz nál ha tó ak fel. A nyug díj -
konst ruk ci ó hoz tar to zó tar ta lék be fek te té sei csak az adott
nyug díj konst ruk ci ó ból szár ma zó kö te le zett sé gek tel je sí té -
sé re hasz nál ha tók fel.

(4) Ha a (2) és (3) be kez dés ben fog lal tak alap ján a ma te -
ma ti kai tar ta lék hoz és a nyug díj konst ruk ci ók hoz tar to zó
be fek te té sek a kö te le zett sé gek re nem nyúj ta nak kel lõ fe -
de ze tet, úgy – a tel je sí tés ere jé ig – a fog lal koz ta tói nyug -
díj szol gál ta tó in téz mény egyéb be fek te té se it kell fel hasz -
nál ni.

A felszámolás

80.  § A fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény el -
le ni fel szá mo lá si el já rást a Fel ügye let meg in dít ja, ha

a) a fel ügye le ti in téz ke dés el le né re az ese dé kes és nem
vi ta tott fi ze té si kö te le zett sé ge i nek pénz ügyi fe de zet hi á -
nya  miatt 5 mun ka na pon be lül nem tesz ele get, vagy a sza -
ná lá si ter vét a Fel ügye let ál tal meg ha tá ro zott idõn be lül
nem tud ja vég re haj ta ni, vagy

b) a fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény tar to -
zá sai sa ját tõ ké jét tar tó san meg ha lad ják (tú la dó so dás).

A végelszámolás

81.  § (1) A fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény
jog utód nél kü li meg szû né sét ki mon dó ha tá ro za tá hoz a
Fel ügye let elõ ze tes jó vá ha gyá sa szük sé ges.

(2) A Fel ügye let az elõ ze tes jó vá ha gyást ak kor adja
meg, ha az in téz mény a fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tá si 
te vé keny ség bõl ere dõ va la mennyi kö te le zett sé gét tel je sí -
tet te. A kö te le zett sé gek tel je sí té sé nek le het sé ges mód jai:

a) a nyug díj konst ruk ció át ru há zá sa,

b) a nyug díj konst ruk ció fel mon dá sa, il let ve

c) a fog lal koz ta tó val és a ta gok kal, szol gál ta tás ban ré -
sze sü lõ sze mé lyek kel tör té nõ meg ál la po dás.

Az ezek bi zo nyí tá sá ra al kal mas ok ira to kat a fog lal koz -
ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény kö te les a Fel ügye let -
nek be nyúj ta ni.

(3) A Fel ügye let az elõ ze tes jó vá ha gyás meg adá sá val
egy ide jû leg a fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény 
te vé keny sé gi en ge dé lyét vissza von ja.

V. Fejezet

A MÁS EGT-ÁLLAMBAN BEJEGYZETT
FOGLALKOZTATÓI NYUGDÍJSZOLGÁLTATÓ

INTÉZMÉNYEK MÛKÖDÉSE 
A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG TERÜLETÉN

82.  § (1) A más EGT-ál lam ban be jegy zett fog lal koz ta -
tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény a Ma gyar Köz tár sa ság
te rü le tén ha tá ron át nyú ló szol gál ta tás ként ak kor vé gez he ti
te vé keny sé gét, ha a te vé keny sé gé re a szék hely sze rin ti ál -
la má ban jo go sult és ha tá ron át nyú ló szol gál ta tás nyúj tá sá -
ra elõ ze tes en ge déllyel ren del ke zik.

(2) A mun ka vál la ló ja ré szé re egyé ni vagy több mun ka -
vál la lót érin tõ meg ál la po dás alap ján ki egé szí tõ nyug dí jat
biz to sí ta ni kí vá nó fog lal koz ta tó be fi ze tést tel je sít het a más 
EGT-ál lam ban be jegy zett fog lal koz ta tói nyug díj szol gál -
ta tó in téz mény be. A más EGT-ál lam ban be jegy zett fog lal -
koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény a Ma gyar Köz tár -
sa ság te rü le tén la kó hellyel ren del ke zõ tag szá má ra szol -
gál ta tást nyújt hat.

(3) A fog lal koz ta tó csak a ma gyar mun ka jog és tár sa da -
lom biz to sí tá si jog ha tá lya alá tar to zó jog vi szony alap ján
tel je sít het be fi ze tést a más EGT-ál lam ban be jegy zett fog -
lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény be.

(4) A más EGT-ál lam ban be jegy zett fog lal koz ta tói
nyug díj szol gál ta tó in téz mény nek a fog lal koz ta tó val meg -
kö tött szer zõ dé se ket, a ta gok kal szem ben fenn ál ló tá jé -
koz ta tá si kö te le zett ség tel je sí té se so rán ke let ke zett do ku -
men tu mo kat, va la mint a Fel ügye let ál tal meg ha tá ro zott, a
fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tá si te vé keny ség gel össze -
füg gõ do ku men tu mo kat ma gyar nyel ven kell ki ál lí ta nia.

(5) A fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény szol -
gál ta tá sá ra vo nat ko zó an a nyug díj szol gál ta tás ra vo nat ko -
zó ren del ke zé sek az irány adók.

A határon átnyúló szolgáltatást nyújtó
 más EGT-államban bejegyzett foglalkoztatói

nyugdíjszolgáltató intézmények feletti felügyelet

83.  § (1) A más EGT-ál lam ban be jegy zett fog lal koz ta -
tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény és fog lal koz ta tók fe let ti
fel ügye le tet – a (3) be kez dés sze rin ti idõ pont tól kezdõ -
dõen – a Fel ügye let lát ja el.

(2) Ha a Fel ügye let a más EGT-ál lam ban be jegy zett
fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény szék he lye
sze rin ti ál lam ille té kes ha tó sá ga i tól ér te sí tést kap ar ról,
hogy a más EGT-ál lam ban be jegy zett fog lal koz ta tói nyug -
díj szol gál ta tó in téz mény ha tá ron át nyú ló szol gál ta tás ke -
re té ben be fi ze tést kí ván el fo gad ni va la mely fog lal koz ta tó -
tól, az ér te sí tés kéz hez vé te lét kö ve tõ hat van na pon be lül
tá jé koz ta tást nyújt az ér te sí tést kül dõ ha tó ság ré szé re a ma -
gyar szo ci á lis és mun ka jog nak a más EGT-ál lam ban be -
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jegy zett fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény mû -
kö dé sét érin tõ sza bá lya i ról, a ta gok kal szem ben fenn ál ló
tá jé koz ta tá si kö te le zett sé ge i rõl, va la mint a fog lal koz ta tói
nyug díj szol gál ta tó in téz mény va gyo ná nak be fek te té sé vel
kap cso la tos elõ írásokról.

(3) A más EGT-ál lam ban be jegy zett fog lal koz ta tói
nyug díj szol gál ta tó in téz mény ak kor kezd he ti meg ha tá ron
át nyú ló te vé keny sé gét Ma gyar or szá gon, ha a szék hely
sze rin ti ál lam ille té kes ha tó sá ga i tól a (2) be kez dés sze rin ti
tá jé koz ta tást meg kap ta, de leg ké sõbb a (2) be kez dés ben
meg ha tá ro zott idõ el tel té vel.

(4) A (2) be kez dés sze rin ti tá jé koz ta tá si kö te le zett ség
ki ter jed a más EGT-ál lam ban be jegy zett fog lal koz ta tói
nyug díj szol gál ta tó in téz mény ma gyar or szá gi mû kö dé sé -
nek ide jén be kö vet ke zõ min den olyan jog sza bá lyi vál to -
zás ra is, amely be fo lyá sol ja a nyug díj konst ruk ció jel lem -
zõ it, a ta gok ré szé re nyúj tan dó tá jé koz ta tá si kö te le zett sé -
get és a be fek te té si sza bá lyo kat. Ez eset ben a Fel ügye let a
mó do sí tó jog sza bály ki hir de té sét kö ve tõ har minc na pon
be lül nyújt tá jé koz ta tást a szék hely sze rin ti ál lam ille té kes
ha tó sá ga i nak.

84.  § (1) A Fel ügye let ese ti tá jé koz ta tást kér het a más
EGT-ál lam ban be jegy zett fog lal koz ta tói nyug díj szol gál -
ta tó in téz mény tõl vagy a fog lal koz ta tó tól a szer zõ dé si fel -
té te lek rõl és az ez zel össze füg gõ do ku men tu mok ról an nak
iga zo lá sá ra, hogy a szer zõ dé sek meg fe lel nek a ma gyar
jog sza bá lyok nak.

(2) A más EGT-ál lam ban be jegy zett fog lal koz ta tói
nyug díj szol gál ta tó in téz mény nek az ál ta la nyúj tott nyug -
díj konst ruk ci ók azon tag jai vo nat ko zá sá ban, akik ma gyar -
or szá gi mun ka vi szo nyuk kal össze füg gés ben ta gok, a
28.  §-ban meg ha tá ro zott tá jé koz ta tá si kö te le zett sé gek nek
kell meg fe lel nie.

(3) Amennyi ben a Fel ügye let jog sza bály el le nes mû kö -
dést ész lel, ha la dék ta la nul tá jé koz tat ja a szék hely sze rin ti
ál lam ille té kes ha tó sá ga it. A Fel ügye let együtt mû kö dik a
szék hely sze rin ti ál lam ille té kes ha tó sá gá val an nak ér de -
ké ben, hogy a más EGT-ál lam ban be jegy zett fog lal koz ta -
tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény meg szün tes se jog sza -
bály el le nes mû kö dé sét.

(4) A Fel ügye let jo go sult, il let ve a szék hely sze rint ille -
té kes fel ügye le ti ha tó ság ké rel mé re kö te les el len õriz ni a
más EGT-ál lam ban be jegy zett fog lal koz ta tói nyug díj szol -
gál ta tó in téz mé nyek te vé keny sé gét. En nek ke re té ben a
Fel ügye let jo go sult a más EGT-ál lam ban be jegy zett fog -
lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény Ma gyar Köz tár -
sa ság te rü le tén, ha tá ron át nyú ló szol gál ta tás ke re té ben
vég zett te vé keny sé gét a hely szí nen el len õriz ni, va la mint a
más EGT-ál lam ban be jegy zett fog lal koz ta tói nyug díj szol -
gál ta tó in téz mény tõl – az adat vé del mi jog sza bá lyok figye -
lembe véte lével – a te vé keny sé gé vel össze füg gõ adat szol -
gál ta tást kér ni.

(5) A Fel ügye let a szék hely sze rin ti ál lam ille té kes fel -
ügye le ti ha tó sá gá nak ké rel mé re in téz ke dik a más EGT-ál -
lam ban be jegy zett fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz -
mény Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén szék hellyel ren del ke -
zõ le tét ke ze lõ nél el he lye zett va gyo ná nak zár alá vé te le ér -
de ké ben.

(6) Amennyi ben a ma gyar tár sa da lom biz to sí tá si és
mun ka jog gal össze nem egyez tet he tõ mû kö dés a szék hely
sze rin ti ál lam ha tó sá gai ál tal tett in téz ke dé sek el le né re,
vagy ilyen in téz ke dé sek hi á nya  miatt to vább foly ta tó dik, a
Fel ügye let a más EGT-ál lam ban be jegy zett fog lal koz ta tói
nyug díj szol gál ta tó in téz mény kö te le zett sé ge i nek tel je sí té -
se, a ta gok ér de ke i nek vé del me, va la mint az e tör vény ben
fog lal tak be tar tá sa ér de ké ben, a szék hely sze rin ti ál lam
ha tó sá ga i nak elõ ze tes ér te sí té sét köve tõen, a kö vet ke zõ
in téz ke dé se ket – akár együt te sen is – al kal maz hat ja:

a) az e tör vény ben és más EGT-ál lam ban be jegy zett
fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény re vo nat ko zó
más jog sza bály ban meg ha tá ro zott fel té te lek nek való meg -
fe le lés re – ha tár idõ ki tû zé sé vel – fel szó lít hat;

b) elõ ír hat ja a sza bály ta lan sá gok meg szün te té sé re vo -
nat ko zó pénz ügyi terv, sza ná lá si terv, pénz ügyi hely re ál lí -
tá si terv a 42–44.  §-ban fog lal tak kal össz hang ban álló,
meg ha tá ro zott ha tár idõn be lü li be nyúj tá sát, és a vég re haj -
tás ra is ha tár idõt szab hat;

c) a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le té re vo nat ko zó ha tállyal 
ide ig le nes tag fel vé te li szü ne te lést ren del het el;

d) bír sá got szab hat ki;

e) kor lá toz hat ja a más EGT-ál lam ban be jegy zett fog -
lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény Ma gyar Köz tár -
sa ság te rü le tén vég zett te vé keny sé gét;

f) meg tilt hat ja a más EGT-ál lam ban be jegy zett fog lal -
koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény Ma gyar Köz tár sa -
ság te rü le tén tör té nõ mû kö dé sét.

(7) A más EGT-ál lam ban be jegy zett fog lal koz ta tói
nyug díj szol gál ta tó in téz mény ter hé re ki szab ha tó bír ság
össze ge 100 ezer fo rint tól 10 mil lió fo rin tig ter jed het,
amely a jog sza bály el le nes mû kö dés to váb bi foly ta tá sa
ese tén is mé tel ten ki szab ha tó. A bír sá got a ki sza bá sá ról
 szóló ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé sé tõl szá mí tott ti zen öt
na pon be lül kell a ha tá ro zat ban meg je lölt szám lá ra be fi -
zet ni.

(8) Ha a jog sza bály sér tést el kö ve tõ más EGT-ál lam ban
be jegy zett fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény -
nek a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén be jegy zett vál lal ko zá -
sa van, amely nek szék he lye vagy te lep he lye a Ma gyar
Köz tár sa ság te rü le tén fel lel he tõ, a Fel ügye let ál tal al kal -
ma zott in téz ke dés alap ján – a ha tá lyos jogi sza bá lyo zás sal
össz hang ban – vég re haj tás e vál lal ko zás ra vagy va gyo ni
ér té kû jog ra ve zet he tõ.
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85.  § A Fel ügye let együtt mû kö dik az Eu ró pai Biz to sí tá -
si és Fog lal koz ta tói-nyug díj Bi zott ság gal és az Eu ró pai Bi -
zott ság gal a más EGT-ál lam ban be jegy zett fog lal koz ta tói
nyug díj szol gál ta tó in téz mé nyek fel ügye le té nek ha té kony
el lá tá sa ér de ké ben.

86.  § A pénz-, tõ ke- és biz to sí tá si piac sza bá lyo zá sá ért
fe le lõs mi nisz ter fel ha tal ma zást kap arra, hogy ren de let -
ben sza bá lyoz za a fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz -
mény bel sõ adat szol gál ta tá sá nak rend jét és tar tal mát.

Záró és átmeneti rendelkezések

87.  § (1) Ez a tör vény a ki hir de té sét kö ve tõ 15. na pon
lép ha tály ba.

(2) A fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mény és a
fog lal koz ta tó kö zöt ti szer zõ dés leg ko ráb bi ha tály ba lé pé si
idõ pont ja 2008. ja nu ár 1-je le het. A fog lal koz ta tói hoz zá -
já ru lás be fi ze té se, il let ve a tag ki egé szí té se 2007. de cem -
ber 31-ét köve tõen tel je sít he tõ elsõ al ka lom mal.

88.  § E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti a fog lal koz ta tói nyug el lá tást szol gál ta tó in téz mé -
nyek rõl  szóló 2005. évi CXI. tör vény.

89.  § (1) E tör vény hatályba lépésével egy ide jû leg a
Psztv. 3.  §-ának c) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés 
lép:

(A Fel ügye let ha tás kö re ki ter jed:)
„c) a fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl  szóló

2007. évi CXVII. tör vény”
(ha tá lya alá tar to zó szer ve ze tek, sze mé lyek és te vé keny sé -
gek fel ügye le té re.)

(2) E tör vény hatályba lépésével egy ide jû leg a szám vi -
tel rõl  szóló 2000. évi C. tör vény 178.  §-a (1) be kez dé sé nek 
b) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(Fel ha tal ma zást kap a Kor mány arra, hogy ren de let ben 
sza bá lyoz za:)

„b) a Ma gyar Nem ze ti Bank, a hi tel in té ze tek, a pénz -
ügyi vál lal ko zá sok, a be fek te té si vál lal ko zá sok, a biz to sí tó 
in té ze tek, a tõzs de, az el szá mo ló há zi te vé keny sé get vég zõ
szer ve zet, a be fek te té si ala pok, az egyéb ala pok, a fog lal -
koz ta tói nyug díj szol gál ta tó in téz mé nyek éves be szá mo ló
ké szí té sé nek és könyv ve ze té sé nek sa já tos sá ga it a Ma gyar
Nem ze ti Bank elõ ze tes vé le mé nyé nek ki ké ré sé vel;”

(3) E tör vény hatályba lépésével egy ide jû leg a pénz mo -
sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról  szóló 2003. évi
XV. tör vény 1.  § (1) be kez dé se a kö vet ke zõ új k) pont tal
egé szül ki, ez zel egy ide jû leg a je len le gi k)–n) pont je lö lé se 
m)–o)-ra mó do sul:

(E tör vény ha tá lya alá tar to zik, aki a Ma gyar Köz tár sa -
ság te rü le tén)

„k) fog lal koz ta tói nyug díj szol gál ta tói in téz mény ként
mû kö dik;”

 Az Eu ró pai Unió jo gá nak való meg fe le lés

90.  § Ez a tör vény a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak
való meg fe le lést szol gál ja:

a) az Eu ró pai Par la ment és Ta nács 2003/41/EK irány -
el ve (2003. jú ni us 3.) a fog lal koz ta tói nyug el lá tást szol gál -
ta tó in téz mé nyek te vé keny sé gé rõl és fel ügye le té rõl;

b) a Ta nács 98/49/EK irány el ve (1998. jú ni us 29.) a
Kö zös sé gen be lül moz gó mun ka vál la lók és ön ál ló vál lal -
ko zók ki egé szí tõ nyug díj ra való jo go sult sá gá nak vé del -
mé rõl.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke

A Kor mány ren de le tei

A Kormány
282/2007. (X. 26.) Korm.

rendelete

a szakterületek ágazati követelményeiért felelõs
szervek kijelölésérõl, valamint a meghatározott
szakkérdésekben kizárólagosan eljáró és egyes
szakterületeken szakvéleményt adó szervekrõl

A Kor mány az igaz ság ügyi szak ér tõi te vé keny ség rõl
 szóló 2005. évi XLVII. tör vény (a továb biak ban: Szaktv.)
31.  §-a (4) be kez dé sé nek a), b) és e) pont já ban ka pott fel -
ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

Az igaz ság ügyi szak ér tõi szak te rü let ága za ti kö ve tel -
mé nye i ért fe le lõs szer vek ki je lö lé sét – ha tör vény el té rõ en
nem ren del ke zik – e ren de let 1. szá mú mel lék le te tar tal -
maz za.

2.  §

(1) A 2. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott szak kér dé -
sek ben ki zá ró lag az ott fel so rolt, az igaz ság ügyi és ren dé -
sze ti mi nisz ter ál tal ala pí tott igaz ság ügyi szak ér tõi in téz -
mény (a továb biak ban: in téz mény), az or vos tu do má nyi
kép zést foly ta tó egye tem igaz ság ügyi or vos ta ni in té ze te
(a továb biak ban: egye te mi in té zet) vagy más ál la mi szerv
jár hat el.
 (2) A 2. szá mú mel lék let 1. pont b)–c) al pont ja sze rin ti
szak kér dés ben ki zá ró lag az el já rás ra jo go sult egye te mi in -
té zet vagy in téz mény igaz ság ügyi or vos tan vagy pa to ló gia 
szak te rü le ten be jegy zett szak ér tõ je ad hat szak vé le ményt.
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(3) A 2. szá mú mel lék let 1. pont a) al pont ja sze rin ti
szak kér dés ben ki zá ró lag az el já rás ra jo go sult egye te mi in -
té zet vagy in téz mény két olyan szak ér tõ je jár hat el, akik
kö zül az egyik igaz ság ügyi or vos tan szak te rü le ten, a má -
sik igaz ság ügyi or vos tan vagy pa to ló gia szak te rü le ten sze -
re pel a név jegy zék ben.
 (4) A 2. szá mú mel lék let 12. pont ja sze rin ti szak kér dés -
ben a Vám- és Pénz ügy õr ség Vegy vizs gá ló In té ze te ki zá -
ró lag ak kor ad hat szak vé le ményt, ha a bün te tõ el já rás ról
 szóló 1998. évi XIX. tör vény 36.  §-a (2) be kez dé sé nek
e) pont ja alap ján a Vám- és Pénz ügy õr ség vég zi a nyo mo -
zást.

3.  §

(1) Az egye te mi in té zet a mel lék le tek ben meg ha tá ro zott 
szak kér dé sek ben jár el.
 (2) Ha e ren de let ille té kességi te rü le tet ál la pít meg, az
in téz mény és az egye te mi in té zet a mel lék let ben meg ha tá -
ro zott ille té kességi te rü le ten jár el. Az in téz mény és az
egye te mi in té zet ki vé te le sen ille té kességi te rü le tén kí vül is 
el jár hat, ha az el já rás ra ille té kes in téz mény és az egye te mi
in té zet adott ügy ben ki zá rá si vagy egyéb ok  miatt aka dá -
lyoz tat va van.
 (3) Ha e ren de let ille té kességi te rü le tet nem ha tá roz
meg, az in téz mény és az egye te mi in té zet ille té kessége az
or szág egész te rü le té re kiterjed.

4.  §

(1) A 3. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott szak te rü le -
tek sze rin ti szak kér dé sek ben el sõ sor ban az ott meg je lölt
in téz mény, in té zet vagy más ál la mi szerv ad szak vé le -
ményt.
 (2) Szük ség ese tén, vagy ha az (1) be kez dés alap ján el -
já rás ra jo go sult in téz mény, in té zet vagy más ál la mi szerv
ki zá rá si vagy egyéb ok  miatt aka dá lyoz tat va van, más
szerv, il let ve szak ér tõ is kirendelhetõ.

5.  §

A 4. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott szak kér dé sek -
ben az ott meg je lölt in téz mény, in té zet vagy szer ve zet
szak vé le ményt ad hat.

6.  §

(1) A ren de let – a (2) és (3) be kez dés ben fog lalt ki vé tel -
lel – a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép hatályba.
 (2) A 2. szá mú mel lék let 1. pont ja 2008. ja nu ár 1-jén lép 
ha tály ba.

(3) A 2.  § (4) be kez dé se és a 2. szá mú mel lék let
12. pont já ban a „Vám- és Pénz ügy õr ség Vegy vizs gá ló In -
té ze te” szö veg rész 2009. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kiss Pé ter s. k.,
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter

1. számú melléklet
a 282/2007. (X. 26.) Korm. rendelethez

Az igazságügyi szakértõi szakterület ágazati
követelményeiért felelõs szervek

1. Az or vo si, to váb bá kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro -
zott egyes pszi cho ló gi ai és bi o ló gi ai te rü le te ken be je gyez -
he tõ szak te rü le tek ága za ti irá nyí tá sá ért az egész ség ügyi
mi nisz ter fe le lõs.

2. A mun ka biz ton sá gi te rü le ten be je gyez he tõ szak te rü -
le tek ága za ti irá nyí tá sá ért a szo ci á lis és mun ka ügyi mi -
nisz ter fe le lõs.

3. A me zõ- és er dõ gaz dál ko dá si, va la mint az élel mi -
szer-ipa ri te rü le te ken be je gyez he tõ szak te rü le tek ága za ti
irá nyí tá sá ért a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz -
ter fe le lõs.

4. A köz le ke dé si, az ipa ri, az in for ma ti kai és a hírköz -
lési te rü le te ken be je gyez he tõ szak te rü le tek ága za ti irá nyí -
tá sá ért a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter fe le lõs.

5. A kör nye zet vé del mi, a ter mé szet vé del mi és a víz -
ügyi te rü le te ken be je gyez he tõ szak te rü le tek ága za ti irá -
nyí tá sá ért a kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter fe le lõs.

6. A kul tu rá lis te rü le ten be je gyez he tõ szak te rü le tek
ága za ti irá nyí tá sá ért az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter fe -
le lõs.

7. A gyógy pe da gó gia és kü lön jog sza bály ban meg ha tá -
ro zott pszi cho ló gi ai te rü le te ken be je gyez he tõ szak te rü le -
tek ága za ti irá nyí tá sá ért az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
fe le lõs.

8. A köz gaz da ság, vám- és egyes pénz ügyi te rü le te ken
be je gyez he tõ szak te rü le tek ága za ti irá nyí tá sá ért a pénz -
ügy mi nisz ter fe le lõs.

9. A tûz vé del mi, a la kás- és épí tés ügyi, va la mint az ide -
gen for gal mi te rü le te ken be je gyez he tõ szak te rü le tek ága -
za ti irá nyí tá sá ért az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi -
nisz ter fe le lõs.

10. A sze mély- és va gyon vé del mi, va la mint a kri mi na -
lisz ti kai te rü le te ken be je gyez he tõ szak te rü le tek ága za ti
irá nyí tá sá ért az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter fe le -
lõs.

11. Az au di o vi zu á lis mé dia te rü le tén be je gyez he tõ
szak te rü le tek ága za ti irá nyí tá sá ért a Mi nisz ter el nö ki Hi va -
talt ve ze tõ mi nisz ter fe le lõs.
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2. számú melléklet a 282/2007. (X. 26.) Korm. rendelethez

Szakvélemény adására kizárólagosan feljogosított szervek

A szak kér dés (vizs gá lat) meg je lö lé se Il le té kes ál la mi szerv

1. Ha lot tak kal kap cso la tos vizs gá la tok:
a) igaz ság ügyi bon co lás
b) ha tó sá gi bon co lás
c) is me ret len sze mélyazo nos sá gú ha lot tak bon co lá sa

Bu da pest, il le tõ leg Pest és Nóg rád me gye
te rü le tén:
Sem mel we is Egye tem Ál ta lá nos Or vos tu do mányi 
Kar Igaz ság ügyi Or vos ta ni In té ze te
ISZKI Bu da pes ti Or vos szak ér tõi In té zet
Bor sod-Aba új-Zemp lén és He ves me gye
te rü le tén:
ISZKI Mis kol ci Szak ér tõi In té zet
Ba ra nya, So mogy és Tol na me gye te rü le tén:
Pé csi Tu do mány egye tem Ál ta lá nos
Or vos tu do mányi Kar Igaz ság ügyi Or vos ta ni
In té ze te
ISZKI Ka pos vá ri Szak ér tõi In té zet
Csong rád me gye te rü le tén:
Sze ge di Tu do mány egye tem Ál ta lá nos
Or vos tu do má nyi Kar Igaz ság ügyi Or vos ta ni
In té ze te
Bács-Kis kun és Bé kés me gye te rü le tén:
ISZKI Kecs ke mé ti Szak ér tõi In té ze t
ISZKI Sze ge di Szak ér tõi In té ze t
Fej ér és Veszp rém me gye te rü le tén:
ISZKI Veszp ré mi Szak ér tõi In té zet
Gyõr-Sop ron és Ko má rom-Esz ter gom me gye
te rü le tén:
ISZKI Gyõ ri Szak ér tõi In té zet
Vas és Zala me gye te rü le tén:
ISZKI Szom bat he lyi Szak ér tõi In té zet
Jász-Nagy kun-Szol nok és Bé kés me gye te rü le tén:
ISZKI Szol no ki Szak ér tõi In té zet
Haj dú-Bi har és Sza bolcs-Szat már-Be reg me gye
te rü le tén:
Deb re ce ni Egye tem Ál ta lá nos Or vos tu do mányi
Kar Igaz ság ügyi Or vos ta ni In té ze te

2. Bi o ló gi ai vizs gá la tok:
a) DNS vizs gá lat egye te mi in té ze tek

ISZKI Bu da pes ti Or vos szak ér tõi In té zet
Bûn ügyi Szak ér tõi és Ku ta tó in té zet

b) vér al ko hol, vér folt, test vá la dék, haj-szõr, dia tó ma,
szén -mon oxid, szö vet ta ni vizs gá lat csont váz le let
alap ján tör té nõ sze mély azo no sí tás

Bûn ügyi Szak ér tõi és Ku ta tó in té zet
Igaz ság ügyi Szak ér tõi és Ku ta tóin té zet
egye te mi in té ze tek

c) étel mér ge zés sel és étel fer tõ zés sel kap cso la tos 
bak te ri o ló gi ai szak kér dés

Or szá gos Élel mi szer biz ton sá gi 
és Táp lál ko zás tu do má nyi In té zet (OÉTI)

d) ví rus ta ni vizs gá lat Or szá gos Epi de mo ló gi ai Köz pont (OEK)

3. To xi ko ló gi ai vizs gá la tok:
a) igaz ság ügyi bon co lás ból szár ma zó min ták meg erõ sí tõ

vizs gá la ta
ISZKI To xi ko ló gi ai In té zet

b) bi o ló gi ai min ták to xi ko ló gi ai vizs gá la ta, ha nem 
esik az a) pont ban fog lal tak alá

egye te mi in té ze tek
ISZKI To xi ko ló gi ai In té zet
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c) anyag ma rad vá nyok, min ták to xi ko ló gi ai vizs gá la ta ISZKI To xi ko ló gi ai In té zet
Ma gyar Hon véd ség Dr. Radó György Hon véd
Egész ség ügyi Köz pont

d) gom ba mér ge zés ese tén étel ma ra dék 
és gom ba ma rad vány vizs gá la ta

Or szá gos Élel mi szer biz ton sá gi 
és Táp lál ko zás tu do má nyi In té zet (OÉTI)

e) nö vény vé dõ  szer, ro var és rág csá lók ir tá sá ra al kal mas
anyag ma ra dé ká nak meg ha tá ro zá sa élelmi szer ben és
egyéb anyag ban élelme zés-egész ség ügyi szem pont ból

Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal

f) gyer mek já ték, cso ma go ló- és tá ro ló anyag, koz me ti kai
ké szít mény to xi ko ló gi ai vizs gá la ta

Or szá gos Élel mi szer biz ton sá gi 
és Táp lál ko zás tu do má nyi In té zet (OÉTI)

g) mér ge zõ ha tá sú anyag gal tör tént em be ri mér ge zé si eset
to xi ko ló gi ai szak kér dé sei

ISZKI To xi ko ló gi ai In té zet
Or szá gos Ké mi ai Biz ton sá gi In té zet (OKBI)
Ma gyar Hon véd ség Dr. Radó György Hon véd
Egész ség ügyi Köz pont

4. Ál lat egész ség ügyi vizs gá la tok:
a) ál lat- és ta kar mány mér ge zés nél ál la ti hul la rész,

ta kar mány-, és mé reg ma rad vány vizs gá la ta
b) ál la tok ol tá si bal ese tei, ál lat gyó gyá sza ti ol tó- és

kór jel zõ anya gok vizs gá la ta
c) ál lat és ta kar mány fé le ség bak te ri o ló gi ai vizs gá la ta

Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal

5. Gyógy sze rek vizs gá la ta Or szá gos Gyógy sze ré sze ti In té zet (OGYI)

6. Lõ fegy ver rel el kö ve tett bûn cse lek mény ese tén az
is me ret len lõ fegy ve rek, töl tény hü ve lyek és lö ve dé kek
azo no sí tá si vizs gá la ta

Bûn ügyi Szak ér tõi és Ku ta tó in té zet

7. Su gár zó anyag gal és su gár ár ta lom mal (io ni zá ló és nem
io ni zá ló) kap cso la tos szak kér dés

Or szá gos „Fré dé ric Jo li ot-Cu rie” Su gár bi o ló gi ai
és Su gár egész ség ügyi Ku ta tó In té zet (OSSKI)
Ma gyar Hon véd ség Dr. Radó György Hon véd
Egész ség ügyi Köz pont

8. Mun ka vé del mi vizs gá la tok:
a) sú lyos mun ka bal ese tek vizs gá la ta
b) az egyé ni vé dõ esz kö zök kö ve tel mé nye i rõl és
meg fe le lõ sé gé nek ta nú sí tá sá ról  szóló 2/2002. (II. 7.)
SZCSM ren de let 4.  §-ának (3) és (4) be kez dé se alap ján a
2. és 3. ka te gó ri á ba tar to zó egyé ni vé dõ esz kö zök
meg fe le lõ sé gé nek vizs gá la ta

Or szá gos Mun ka vé del mi és Mun ka ügyi
Fõ fel ügye lõ ség

9. Bank jegy re, pénz ér mé re, kész pénz-he lyet te sí tõ fi ze té si
esz köz re vo nat ko zó, va la mint a pénz for ga lom mal
kap cso la tos szak kér dés

Ma gyar Nem ze ti Bank

10. A biz ton sá gi ok má nyok vé del mé rõl  szóló 86/1996. 
(VI. 14.) Korm. ren de let 1. szá mú mel lék le té nek I.
ré szé ben fel so rolt biz ton sá gi ok má nyok vizs gá la ta

Nem zet biz ton sá gi Szak szol gá lat Szak ér tõi
In té ze te

11. Ujj nyom-te nyér nyom vizs gá la ta (dak ti lo szkó pia) Bûn ügyi Szak ér tõi és Ku ta tó in té zet

12. Ká bí tó szer szubsz tan cia ala pú vizs gá la ta Bûn ügyi Szak ér tõi és Ku ta tó in té zet
Vám- és Pénz ügy õr ség Vegy vizs gá ló In té ze te
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3. számú melléklet a 282/2007. (X. 26.) Korm. rendelethez

Szakvélemény adására elsõsorban feljogosított szervek

A szak kér dés (vizs gá lat) meg je lö lé se Il le té kes ál la mi szerv

1. Ok mány szak ér tõi vizs gá la tok:
a) kül föl di ha tó ság ál tal ki bo csá tott, ha tár át lé pést le he tõ vé

tevõ ok má nyok vizs gá la ta
Nem zet biz ton sá gi Szak szol gá lat Szak ér tõi
In té ze te

b) nem zet biz ton sá gi, hon vé del mi vagy rend õrségi
szem pont ból ki emelt fon tos sá gú szer vek ál tal biz ton sá gi
ok mány ként ki adott iga zol vá nyok, en ge dé lyek vizs gá la ta

c) a biz ton sá gi ok má nyok vé del mé rõl  szóló 86/1996.
(VI. 14.) Korm. ren de let 1. szá mú mel lék le té nek 
II. ré szé ben fel so rolt ok má nyok vizs gá la ta

2. Rob ba nó sze rek kel kap cso la tos vizs gá la tok:
a) rob ba nó anya gok, és azok rob ban tá si ma ra dé ká nak

ké mi ai-ana li ti kai vizs gá la ta
Nem zet biz ton sá gi Szak szol gá lat Szak ér tõi
In té ze te

b) rob ba nó sze rek vizs gá la ta Ren dé sze ti Biz ton sá gi Szol gá lat Kü lön le ges
Szol gá la tok Pa rancs nok sá ga Tûz sze rész
Szol gá lat

3. Pol gá ri és ál la mi lé gi köz le ke dés sel kap cso la tos szak kér dés Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság
4. Ne mes fém mel kap cso la tos vizs gá la tok:

a) ne mes fé mek, il let ve ne mes fém tár gyak ve gyé sze ti,
la bo ra tó ri u mi, op ti kai (fém jel azo no sí tá si) vizs gá la tá val,
hi te le sí té sé vel össze füg gõ szak kér dés

Ma gyar Ke res ke del mi En ge dé lye zé si Hi va tal
Ne mes fém vizs gá ló és Hi te le sí tõ Ha tó ság

b) ne mes fém jel zé sek, ha mis fém je lek, va la mint a
jog sza bály nak nem meg fe le lõ ne mes fém tár gyak
kri mi na lisz ti kai és egyéb ter mé szet tu do má nyos
mód sze rek kel tör té nõ vizs gá la ta ese tén

5. Lep le zett in for má ció gyûj tés re al kal mas tech ni kai esz kö zök
és mód sze rek vizs gá la ta

Nem zet biz ton sá gi Szak szol gá lat

6. Bün te tõ el já rás so rán írás szak ér tõi vizs gá lat Bûn ügyi Szak ér tõi és Ku ta tó in té zet
7. A vé dett és fo ko zot tan vé dett te rü le tek (Na tu ra 2000)

ál la po tá ra, to váb bá a táj vé de lem re vo nat ko zó szak kér dés
Nem ze ti Park Igaz ga tó ság

4. számú melléklet a 282/2007. (X. 26.) Korm. rendelethez

Szakvélemény adására feljogosított szervek

A szak te rü let és az ah hoz kap cso ló dó szak kér dés (vizs gá lat) meg je lö lé se A szak vé le mény adá sá ra fel jo go sí tott szer ve zet

1. Bün te tõ ügyek ben szük sé ges kri mi na lisz ti kai és egyéb
szak kér dé sek ese tén fel me rü lõ vizs gá la tok:
a) az al kot má nyos ren det sér tõ nyom dai és saj tó ter mé kek

vizs gá la ta
Nem zet biz ton sá gi Szak szol gá lat Szak ér tõi
In té ze te

b) ér ték pa pír, ér ték cikk, egyéb ok mány vagy nyom tat vány
ere de ti sé gé vel, il let ve ha mi sí tá sá val kap cso la tos vizs gá lat

c) nyel vé sze ti vizs gá lat
d) hang tech ni kai vizs gá lat
e) írás szak ér tõi vizs gá lat
f) fo tó- és vi deo tech ni kai vizs gá lat
g) ké mi ai anya gok ana li ti kai vizs gá la ta
h) fi zi kai vizs gá lat Bûn ügyi Szak ér tõi és Ku ta tó in té zet
i) tex til szak ér tõi, ve gyé sze ti vizs gá lat, ide ért ve 

(a to xi ko ló gi ai és az áru mi nõ sé gi vizs gá la tok ki vé te lé vel) 
ön gyul la dás sal és egyéb tû ze set tel kap cso la tos
vegy elem zés

j) fegy ver- és lõ szer sza kér tõi vizs gá lat
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k) nyom szak ér tõi vizs gá lat
l) tárgy fény kép alap ján tör té nõ azo no sí tá sa
m) mik ro ma rad vá nyok vizs gá la ta
n) a Nem zet biz ton sá gi Szak szol gá lat Szak ér tõi In té ze te

ki zá ró la gos ha tás kö ré be nem tar to zó ira tok
ok mány szak ér tõi vizs gá la ta

Bûn ügyi Szak ér tõi és Ku ta tó in té zet
Nem zet biz ton sá gi Szak szol gá lat Szak ér tõi
In té ze te

o) sze mély fény kép alap ján tör té nõ azo no sí tá sa Igaz ság ügyi Szak ér tõi és Ku ta tó in té zet
p) ve gyé sze ti vizs gá lat, ter mék ha mi sí tá si ügyek ben

fi zi kai-ké mi ai vizs gá la tok, ide ért ve az ere de ti ség
vizs gá la tát is

Vám- és Pénz ügy õr ség Vegy vizs gá ló In té ze te

2. Tûz vé del mi szak te rü le tek kel kap cso la tos vizs gá la tok
a) épít mé nyek tûz vé del me, tûz ol tó tech ni kai esz kö zök,

tûz vizs gá lat
Or szá gos Ka taszt ró fa vé del mi Fõ i gaz gató ság és
Ka taszt ró fa vé del mi Igaz ga tó sá gok
Hi va tá so sos Ön kor mány za ti Tûz ol tó sá gok

b) az a) pont ban nem em lí tett tûz vé del mi kér dé sek ese té ben Or szá gos Ka taszt ró fa vé del mi Fõ igaz ga tó ság és
Ka taszt ró fa vé del mi Igaz ga tó sá gok

3. A le ve gõ kör nye zet tel, il let ve an nak múlt be li és jö võ be ni
ál la po tá val össze füg gõ szak kér dés

Or szá gos Me te o ro ló gi ai Szol gá lat

4. A ka taszt ró fák el le ni vé de ke zés irá nyí tá sá ról, szer ve ze té rõl
és a ve szé lyes anya gok kal kap cso la tos sú lyos bal ese tek
el le ni vé de ke zés rõl  szóló 1999. évi LXXIV. tör vény
IV. fe je ze té ben meg ha tá ro zott kér dé sek vo nat ko zá sá ban
(ipa ri bal eset-meg elõ zés)

Or szá gos Ka taszt ró fa vé del mi Fõ igaz ga tó ság

5. Kul tu rá lis szak te rü le tek:
1. Kul tu rá lis ja vak kal össze füg gõ szak kér dé sek
a) ré gé sze ti le le tek, tör té ne ti em lé kek és fo tó tör té ne ti

em lé kek vizs gá la ta, nu miz ma ti ka
Ma gyar Nem ze ti Mú ze um

b) ter mé szet tu do má nyi em lé kek vizs gá la ta Ma gyar Ter mé szet tu do má nyi Mú ze um
c) mû sza ki és tech ni ka tör té ne ti tár gyak vizs gá la ta Or szá gos Mû sza ki Mú ze um
d) kép zõ- és ipar mû vé sze ti em lé kek vizs gá la ta Ma gyar Nem ze ti Ga lé ria

Szép mû vé sze ti Mú ze um
Ipar mû vé sze ti Mú ze um

e) nép raj zi em lé kek vizs gá la ta Nép raj zi Mú ze um
f) iro da lom- és szín ház tör té ne ti em lé kek vizs gá la ta Pe tõ fi Iro dal mi Mú ze um

Or szá gos Szín ház tör té ne ti Mú ze um és In té zet
g) ze ne- és hang szer tör té ne ti em lé kek vizs gá la ta Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia

Ze ne tu do má nyi In té ze te Ze ne tör té ne ti
Mú ze u ma
Ipar mû vé sze ti Mú ze um

h) könyv tá ri do ku men tu mok vizs gá la ta Or szá gos Szé ché nyi Könyv tár
i) le vél tá ri do ku men tu mok vizs gá la ta Ma gyar Or szá gos Le vél tár
2.  Az 1. pont ban meg je lölt kul tu rá lis ja vak ál lag vé del me,
res ta u rá lá sa, pre pa rá lá sa

Ma gyar Nem ze ti Mú ze um
Ma gyar Ter mé szet tu do má nyi Mú ze um
Or szá gos Mû sza ki Mú ze um
Ma gyar Nem ze ti Ga lé ria
Szép mû vé sze ti Mú ze um
Kép zõ mû vé sze ti Egye tem Res ta u rá tor kép zõ
In té zet
Or szá gos Szé ché nyi Könyv tár
Ma gyar Or szá gos Le vél tár

3.  Moz gó ké pek kel össze füg gõ szak kér dé sek
a) moz gó kép gyár tás Szín ház és Film mû vé sze ti Egye tem
b) moz gó kép-ter jesz tés, ál lag vé de lem Ma gyar Nem ze ti Film ar chí vum

10228 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/145. szám



A szak te rü let és az ah hoz kap cso ló dó szak kér dés (vizs gá lat) meg je lö lé se A szak vé le mény adá sá ra fel jo go sí tott szer ve zet

4.  Mû em lék vé de lem mel össze füg gõ szak kér dé sek Kul tu rá lis Örök ség vé del mi Hi va tal
Bu da pes ti Mû sza ki és Gaz da ságtu do má nyi
Egye tem

5.  Régészeti le lõ he lyek kel össze füg gõ szak kér dé sek Kul tu rá lis Örök ség vé del mi Hi va tal
Ma gyar Nem ze ti Mú ze um

6. Fog lal ko zá si meg be te ge dés vizs gá la ta, fog lal ko zá si ere det
vé le mé nye zé se

Or szá gos Mun ka hi gi é nés és
Fog lal ko zás-egész ség ügyi In té zet (OMFI)
Ma gyar Hon véd ség Dr. Radó György Hon véd
Egész ség ügyi Köz pont

7. Jö ve dé ki ter mé kek adó jo gi mi nõ sí té se, ter mé kek
áru osz tá lyo zá sa

Vám- és Pénz ügy õr ség Vegy vizs gá ló In té ze te

8. Ze nei és iro dal mi mû vek mû fa ji el ha tá ro lá si és át dol go zá si
kér dé sei

ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da
Egye sü let

9. A fel szí ni és a fel szín alat ti vi zek mennyi sé gi és mi nõ sé gi
ál la po tá val össze füg gö szak kér dés

Víz ügyi és Kör nye zet vé del mi Köz pon ti
Igaz ga tó ság (VKKI)
Kör nye zet vé del mi és Víz gaz dál ko dá si
Tu do má nyos Ku ta tó In té zet Köz hasz nú
Tár sa ság (VITUKI Kht.)
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A Kormány
283/2007. (X. 26.) Korm.

rendelete

térítési díj ellenében igénybe vehetõ egyes
egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról  szóló

284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

A Kor mány az Al kot mány 35.  §-a (1) be kez dé sé nek
b) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ében el jár va, a kö te -
le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról  szóló 1997. évi
LXXXIII. tör vény 83.  §-a (2) be kez dé sé nek o) pont já ban,
va la mint a tár sa da lom biz to sí tás pénz ügyi alap jai 1998. évi 
költ ség ve té sé rõl  szóló 1997. évi CLIII. tör vény 61.  §-ának
(3) be kez dé sé ben fog lalt fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke -
zõ ket ren de li el:

1.  §

A té rí té si díj el le né ben igény be ve he tõ egyes egész ség -
ügyi szol gál ta tá sok té rí té si díj ár ól  szóló 284/1997.
(XII. 23.) Korm. ren de let 2.  §-ának (8) be kez dé se he lyé be
a kö vet ke zõ rendelkezés lép:

„(8) A kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sai ke re té be
nem tar to zó és a 2. szá mú mel lék let ben nem sze rep lõ
egész ség ügyi szol gál ta tá sok té rí té si dí ját az egész ség ügyi
szol gál ta tó az 1.  § ren del ke zé se i nek figye lembe véte lével
ál la pít ja meg az zal, hogy a biz to sí tott jár vány ügyi ér dek -
bõl nem kö te le zõ jel leg gel tör té nõ, inf lu en za el le ni im mu -
ni zá lá sá ért ma ga sabb össze gû té rí té si díj nem ál la pít ha tó
meg, mint amit a biztosítottnak az oltóanyagért egyébként
térítési díjként meg kell fizetnie.”

2.  §

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

(2) E ren de let a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ 30. na pon ha tá -
lyát veszti.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kiss Pé ter s. k.,
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter



 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

Az Országos Választási Bizottság
433/2007. (X. 24.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -
va a dr. Sem jén Zsolt, a dr. Nav ra csics Ti bor és a Fi desz –
Ma gyar Pol gá ri Szö vet ség, va la mint a Ke resz tény de mok -
ra ta Nép párt or szág gyû lé si kép vi se lõ cso port ja i nak to váb -
bi 151 or szág gyû lé si kép vi se lõ je ál tal be nyúj tott országos
népszavazási kezdeményezés tárgyában meghozta a
következõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az or szá gos nép sza -
va zás ra ja va solt konk rét kér dés hi te le sí té sét megtagadja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél -
cím: 1903 Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zók 2007. ok tó ber 15-én az aláb bi, or szá -
gos nép sza va zás ra ja va solt kér dést nyúj tot ták be az Or szá -
gos Vá lasz tá si Bi zott ság hoz hi te le sí tés cél já ból:

,,Egyet ért-e Ön az zal, hogy a so ron kö vet ke zõ vá lasz tás -
tól az or szág gyû lé si kép vi se lõk szá ma je len tõs mér ték ben,
a je len le gi há rom száz nyolc van hat ról ket tõ száz ra csök ken -
jen?”

Az Al kot mány bí ró ság 62/2007. (X. 17.) AB ha tá ro za tá -
ban, az 58/2006. (X. 13.) AB ha tá ro zat ban fog lalt szem -
pon tok ra te kin tet tel meg ál la pí tot ta, hogy ha az ered mé -
nyes nép sza va zás a vá lasz tá si rend szer tel jes át ala kí tá sá -
val jár na, és így szük ség kép pen maga után von ná az Or -
szág gyû lés bel sõ szer ve ze té nek át ala kí tá sát is, amely nek
ke re te it az Al kot mány ha tá roz za meg, a kez de mé nye zés a
Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról  szóló 1949. évi XX.
tör vény (a továb biak ban: Al kot mány) 28/C.  § (5) be kez dé -
sé nek d) pont já ba üt kö zik, amely sze rint nem le het or szá -
gos nép sza va zást tar ta ni az Or szág gyû lés ha tás kö ré be tar -
to zó sze mé lyi és szer ve zet ala kí tá si (-át ala kí tá si, -meg -
szün te té si) kérdésekrõl.

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy a
kez de mé nye zés ben fog lalt 200 fõs lét szám már olyan mér -
té kû lét szám csök ken tés, amely egy ér tel mû en maga után

von ná az Or szág gyû lés bel sõ szer ve ze té nek át ala kí tá sát is, 
így a kérdés hitelesítését meg kell tagadni.

II.

A ha tá ro zat az Al kot mány 28/C.  § (5) be kez dé sé nek
d) pont ján, az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé -
nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény 9.  §-ának (2) be kez -
dé sén, 10.  §-ának b) pont ján, a jog or vos lat ról  szóló tá jé -
koz ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
434/2007. (X. 24.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -
va a dr. Sem jén Zsolt, a dr. Nav ra csics Ti bor és a Fi desz –
Ma gyar Pol gá ri Szö vet ség, va la mint a Ke resz tény de mok -
ra ta Nép párt or szág gyû lé si kép vi se lõ cso port ja i nak to váb -
bi 151 or szág gyû lé si kép vi se lõ je ál tal be nyúj tott or szá gos
nép sza va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a
következõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az or szá gos nép sza -
va zás ra ja va solt konk rét kér dést hitelesíti.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél -
cím: 1903 Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zók 2007. ok tó ber 15-én az aláb bi, or szá -
gos nép sza va zás ra ja va solt kér dést nyúj tot ták be az Or szá -
gos Vá lasz tá si Bi zott ság hoz hi te le sí tés cél já ból:

,,Egyet ért-e Ön az zal, hogy a mi nisz ter el nök, a mi nisz -
te rek, az ál lam tit ká rok és az or szág gyû lé si kép vi se lõk sze -
mé lyi jö ve de lem adó be val lá sai a nyil vá nos ság szá má ra
hozzáférhetõek legyenek?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pí tot ta, hogy
a kez de mé nye zést be nyúj tó or szág gyû lé si kép vi se lõk szá -
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ma meg ha lad ja az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de -
mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény (a továb biak ban:
Nsztv.) 9.  §-ának (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott arányt,
to váb bá a kez de mé nye zés a nép sza va zás ra fel ten ni kí vánt
kér dés re vo nat ko zó tar tal mi kö ve tel mé nyek nek ele get
tesz. A fen ti ek re te kin tet tel az Országos Választási
Bizottság a kezdeményezést hitelesítette.

II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 9.  §-án, a jog or vos lat ról  szóló tá -
jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén alapul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
435/2007. (X. 24.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -
va a dr. Sem jén Zsolt, a dr. Nav ra csics Ti bor és a Fi desz –
Ma gyar Pol gá ri Szö vet ség, va la mint a Ke resz tény de mok -
ra ta Nép párt or szág gyû lé si kép vi se lõ cso port ja i nak to váb -
bi 151 or szág gyû lé si kép vi se lõ je ál tal be nyúj tott országos
népszavazási kezdeményezés tárgyában meghozta a
következõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az or szá gos nép sza -
va zás ra ja va solt konk rét kér dés hi te le sí té sét megtagadja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél -
cím: 1903 Budapest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zók 2007. ok tó ber 15-én az aláb bi, or szá -
gos nép sza va zás ra ja va solt kér dést nyúj tot ták be az Or szá -
gos Vá lasz tá si Bi zott ság hoz hitelesítés céljából:

,,Egyet ért-e Ön az zal, hogy tör vény tilt sa meg po li ti kai
hir de tés saj tó és sza bad té ri rek lám hor do zó út ján tör té nõ
közzétételét?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy az 
or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl  szóló
1998. évi III. tör vény (a továb biak ban: Nsztv.) 13.  §-ának
(1) be kez dé se alap ján a nép sza va zás ra fel ten ni kí vánt
konk rét kér dést úgy kell meg fo gal maz ni, hogy arra egy ér -
tel mû en le hes sen vá la szol ni. Nem egy ér tel mû a kér dés ak -
kor sem, ha nem ál la pít ha tó meg, hogy a tör vényalkotót az
ered mé nyes nép sza va zás alap ján mi lyen tar tal mú jog al ko -
tá si kö te le zett ség ter he li, és ezt mi lyen el já rá si rend ben kö -
te les tel je sí te ni. A vizs gált kez de mé nye zés így nem te kint -
he tõ egy ér tel mû nek, mert a kér dés egy egy sze rû több ség -
gel el fo gad ha tó tör vényre utal, azon ban tár gya alap ján
több olyan kér dést érint – saj tó sza bad ság, a vé le mény nyil -
vá ní tás sza bad sá ga, a pár tok mû kö dé se –, ame lyek csak
két har ma dos több ség gel el fo ga dott tör vénnyel sza bá lyoz -
ha tók.

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja to váb bá, 
hogy a kez de mé nye zés azért sem fe lel meg az egy ér tel mû -
ség kö ve tel mé nyé nek, mert több olyan fo gal mat hasz nál,
ame lyek köz ke le tû ér tel me zé se je len tõ sen el tér a jog sza -
bá lyi meg ha tá ro zá sok tól. Így a saj tó fo gal ma, il let ve a po -
li ti kai hir de tés meg ha tá ro zá sa. Ezek a fo gal mak jogi de fi -
ní ci ó juk alap ján lé nye ge sen szé le sebb kört fed nek le, mint
a köz na pi ér te lem ben vett „saj tó” és „po li ti kai hir de tés”
fo gal mak. En nek alap ján a vá lasz tó pol gá rok nak a kez de -
mé nye zést tá mo ga tó „IGEN” sza va za ta, il let ve az e mö -
gött lévõ vá lasz tói aka ra ta nagy va ló szí nû ség gel nem
ugyan azt a tárgy kört fedi, mint ame lyet az Or szág gyû lés -
nek az ered mé nyes nép sza va zás alap ján újra kell sza bá -
lyoz nia. A „po li ti kai hir de tés saj tó és sza bad té ri rek lám -
hor do zó út ján tör té nõ köz zé té te le” meg fo gal ma zás sem ér -
tel mez he tõ egy ér tel mû en a jog al ko tó szá má ra, hi szen a
„po li ti kai hir de tés” fo ga lom jelenleg jogilag csak az
elektronikus sajtó esetében rögzített, az írott sajtó és a
szabadtéri reklámhordozók esetében nincs meghatározva,
mi számít „politikai hirdetésnek”.

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság ál lás pont ja sze rint a
kér dés alap ján tar tott ered mé nyes nép sza va zás – te kin tet -
tel arra, hogy a saj tó ról  szóló 1986. évi II. tör vény a „saj tó” 
fo gal ma alá von ja mind az írott saj tót, mind az elekt ro ni -
kus mé di át, és hogy a „po li ti kai hir de tés” fo gal ma is igen
tá gan ér tel mez he tõ – gya kor la ti lag a po li ti kai tar tal mú tö -
meg kom mu ni ká ció be til tá sá ra kö te lez né az Or szág gyû -
lést. Ez zel a kez de mé nye zés rész ben alkot mány elle nes,
rész ben lehetetlen célra irányul, így hitelesítése ezen okból 
sem lehetséges.

II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 9.  §-ának (2) be kez dé sén,
10.  §-ának c) pont ján, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a
Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén alapul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke
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Az Országos Választási Bizottság
436/2007. (X. 24.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -
va a dr. Sem jén Zsolt, a dr. Nav ra csics Ti bor és a Fi desz –
Ma gyar Pol gá ri Szö vet ség, va la mint a Ke resz tény de mok -
ra ta Nép párt or szág gyû lé si kép vi se lõ cso port ja i nak to váb -
bi 151 or szág gyû lé si kép vi se lõ je ál tal be nyúj tott országos
népszavazási kezdeményezés tárgyában meghozta a
következõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az or szá gos nép sza -
va zás ra ja va solt konk rét kér dés hi te le sí té sét megtagadja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél -
cím: 1903 Budapest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zók 2007. ok tó ber 15-én az aláb bi, or szá -
gos nép sza va zás ra ja va solt kér dést nyúj tot ták be az Or szá -
gos Vá lasz tá si Bi zott ság hoz hitelesítés céljából:

,,Egyet ért-e Ön az zal, hogy tör vény tilt sa meg a kor -
mány, a he lyi ön kor mány zat és a költ ség ve té si szerv te vé -
keny sé gét és ter ve it is mer te tõ, ma gya rá zó vagy nép sze rû -
sí tõ hir de tés saj tó és sza bad té ri rek lám hor do zó útján
történõ közzétételét?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy a
Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról  szóló 1949. évi XX.
tör vény (a továb biak ban: Al kot mány) 61.  § (1) be kez dé se
alap ján, „a Ma gyar Köz tár sa ság ban min den ki nek joga van 
a sza bad vé le mény nyil vá ní tás ra, to váb bá arra, hogy a köz -
ér de kû ada to kat meg is mer je, ille tõ leg ter jessze”. A kez de -
mé nye zés ben fog lalt kor lá to zás el len tét ben áll az Al kot -
mány ezen ren del ke zé sé vel, hi szen a Kor mány, a he lyi ön -
kor mány za tok és a költ ség ve té si szer vek köz ér de kû te vé -
keny sé get foly tat nak, amely nek ered mé nyé rõl kö te les sé -
gük tá jé koz tat ni az ál lam pol gá ro kat, il let ve az ál lam pol gá -
rok nak al kot má nyos jo guk e szer vek te vé keny sé gé nek
meg is me ré se. Ezen jog (a Kor mány, az ön kor mány za tok
és költ ség ve té si szer vek ol da lá ról kö te le zett ség) gya kor lá -
sá nak (tel je sí té sé nek) va la mennyi ha té kony esz kö zét el -
von ná a kez de mé nye zés. Ez zel bur kol tan kivonná az
alapjogok közül a közérdekû adatok megismeréséhez való
jogot, így módosítva az Alkotmányt, felszámolva az
alapjog gyakorlásának kialakult intézményrendszerét.

A kér dés ben sze rep lõ kor lá to zás to váb bá el le he tet le ní -
te né a vá lasz tó pol gá rok he lyi ön kor mány zás hoz való jo gá -
nak gya kor lá sát is, mert rend sze res in for má ci ók hi á nyá ban 
meg fosz ta ná õket at tól a jog tól, hogy az ál ta luk vá lasz tott
he lyi nép kép vi se le ti szervek munkáját figyelemmel
kísérjék, ellenõrizzék.

II.

A ha tá ro zat az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de -
mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény 9.  §-ának (2) be -
kez dé sén, 10.  §-ának b) pont ján, a jog or vos lat ról  szóló tá -
jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) bekezdésén alapul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
437/2007. (X. 24.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -
va a dr. Sem jén Zsolt, a dr. Nav ra csics Ti bor és a Fi desz –
Ma gyar Pol gá ri Szö vet ség, va la mint a Ke resz tény de mok -
ra ta Nép párt or szág gyû lé si kép vi se lõ cso port ja i nak to váb -
bi 151 or szág gyû lé si kép vi se lõ je ál tal be nyúj tott országos
népszavazási kezdeményezés tárgyában meghozta a
következõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az or szá gos nép sza -
va zás ra ja va solt konk rét kér dés hi te le sí té sét megtagadja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél -
cím: 1903 Budapest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zók 2007. ok tó ber 15-én az aláb bi, or szá -
gos nép sza va zás ra ja va solt kér dést nyúj tot ták be az Or szá -
gos Vá lasz tá si Bi zott ság hoz hitelesítés céljából:

,,Egyet ért-e Ön az zal, hogy az Or szág gyû lés úgy mó do -
sít sa az or szág gyû lé si kép vi se lõk tisz te let díj ár ól, költ ség -
té rí té sé rõl és ked vez mé nye i rõl  szóló 1990. évi LVI. tör -
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vényt, hogy a tisz te let díj és a költ ség té rí tés össze ge az euró 
bevezetéséig ne emelkedhessen?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy az 
or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl  szóló
1998. évi III. tör vény (a továb biak ban: Nsztv.) 13.  §-ának
(1) be kez dé se alap ján a nép sza va zás ra fel ten ni kí vánt
konk rét kér dést úgy kell meg fo gal maz ni, hogy arra egy ér -
tel mû en le hes sen vá la szol ni. A kez de mé nye zés ben sze -
rep lõ kér dés azon ban több szem pont ból sem egy ér tel mû,
hi szen egy részt bi zony ta lan idõ pon tot ha tá roz meg „az
euro be ve ze té sé ig” ki té tel lel, amely nem csak nem meg ha -
tá roz ha tó idõ pont, ha nem maga a vé lel me zett tény sem
biz tos, hogy be kö vet ke zik, hi szen a kö zös pénz nem hez
való csat la ko zás ra vo nat ko zó kö te le zett ség nincs. Nem
 állapítható meg to váb bá a kor lá to zás kez dõ idõ pont ja sem, 
így nem ha tá roz ha tó meg az az idõ pont, ame lyet köve tõen
nem emel ked het a „tisz te let díj”, va la mint a „költ ség té rí -
tés”. Mind ezek alap ján az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a
kér dés hi te le sí té sét meg ta gad ta.

II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 9.  §-ának (2) be kez dé sén,
10.  §-ának a) és c) pont ja in, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz -
ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén alapul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
438/2007. (X. 24.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -
va a dr. Sem jén Zsolt, a dr. Nav ra csics Ti bor és a Fi desz –
Ma gyar Pol gá ri Szö vet ség, va la mint a Ke resz tény de mok -
ra ta Nép párt or szág gyû lé si kép vi se lõ cso port ja i nak to váb -
bi 151 or szág gyû lé si kép vi se lõ je ál tal be nyúj tott or szá gos
nép sza va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a
következõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az or szá gos nép sza -
va zás ra ja va solt konk rét kér dés hi te le sí té sét megtagadja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si

Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél -
cím: 1903 Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zók 2007. ok tó ber 15-én az aláb bi, or szá -
gos nép sza va zás ra ja va solt kér dést nyúj tot ták be az Or szá -
gos Vá lasz tá si Bi zott ság hoz hitelesítés céljából:

,,Egyet ért-e Ön az zal, hogy a mi nisz ter el nök, a mi nisz -
te rek, va la mint az ál lam tit ká rok il let mé nye a 2002. de cem -
ber 31-én ha tá lyos – a mi nisz ter el nök re, mi nisz te rek re,
 illetve a po li ti kai ál lam tit ká rok ra vo nat ko zó – tör vényi
ren del ke zé sek sze rin ti összeg ben ke rül jön meg ha tá ro zás -
ra és ez az összeg az euró bevezetéséig ne változzon?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy az 
or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl  szóló
1998. évi III. tör vény (a továb biak ban: Nsztv.) 13.  §-ának
(1) be kez dé se alap ján a nép sza va zás ra fel ten ni kí vánt
konk rét kér dést úgy kell meg fo gal maz ni, hogy arra egy ér -
tel mû en le hes sen vá la szol ni. Nem te kint he tõ egy ér tel mû -
nek a kér dés, ha az tar tal mi lag több kér dést tar tal maz,
ame lyek ön ál ló an ér tel mez he tõ ek és nin cse nek szük ség -
sze rû tar tal mi össze füg gés ben. A kez de mé nye zés két kér -
dést tar tal maz: egy részt ren del kez ne az il let mé nyek mér té -
ké nek 2002. de cem ber 31-ei ál la pot sze rin ti meg ha tá ro zá -
sá ról, más részt a meg ha tá ro zott il let mé nyi szint
fenntartására kötelezne egy bizonytalan, nem feltétlenül
bekövetkezõ idõpontig – az euró bevezetéséig.

II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 9.  §-ának (2) be kez dé sén,
10.  §-ának c) pont ján, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a
Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
439/2007. (X. 24.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -
va a dr. Sem jén Zsolt, a dr. Nav ra csics Ti bor és a Fi desz –
Ma gyar Pol gá ri Szö vet ség, va la mint a Ke resz tény de mok -
ra ta Nép párt or szág gyû lé si kép vi se lõ cso port ja i nak to váb -
bi 151 or szág gyû lé si kép vi se lõ je ál tal be nyúj tott országos
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népszavazási kezdeményezés tárgyában meghozta a
 következõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az or szá gos nép sza -
va zás ra ja va solt konk rét kér dést hitelesíti.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél -
cím: 1903 Budapest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zók 2007. ok tó ber 15-én az aláb bi, or szá -
gos nép sza va zás ra ja va solt kér dést nyúj tot ták be az Or szá -
gos Vá lasz tá si Bi zott ság hoz hitelesítés céljából:

,,Egyet ért-e Ön az zal, hogy tör vény te gye kö te le zõ vé a
mi nisz ter el nök, a mi nisz te rek, az ál lam tit ká rok és az or -
szág gyû lé si kép vi se lõk va gyon gya ra po dá sá nak évenkénti
vizsgálatát?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pí tot ta, hogy
a kez de mé nye zést be nyúj tó or szág gyû lé si kép vi se lõk szá -
ma meg ha lad ja az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de -
mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény (a továb biak ban:
Nsztv.) 9.  §-ának (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott arányt,
to váb bá a kez de mé nye zés a nép sza va zás ra fel ten ni kí vánt
kér dés re vo nat ko zó tar tal mi kö ve tel mé nyek nek ele get
tesz. A fen ti ek re te kin tet tel az Országos Választási
Bizottság a kezdeményezést hitelesítette.

II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 9.  §-án, a jog or vos lat ról  szóló tá -
jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén alapul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
440/2007. (X. 24.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -
va a dr. Sem jén Zsolt, a dr. Nav ra csics Ti bor és a Fi desz –
Ma gyar Pol gá ri Szö vet ség, va la mint a Ke resz tény de mok -

ra ta Nép párt or szág gyû lé si kép vi se lõ cso port ja i nak to váb -
bi 151 or szág gyû lé si kép vi se lõ je ál tal be nyúj tott országos
népszavazási kezdeményezés tárgyában meghozta a
következõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az or szá gos nép sza -
va zás ra ja va solt konk rét kér dést hitelesíti.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél -
cím: 1903 Budapest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zók 2007. ok tó ber 15-én az aláb bi, or szá -
gos nép sza va zás ra ja va solt kér dést nyúj tot ták be az Or szá -
gos Vá lasz tá si Bi zott ság hoz hitelesítés céljából:

,,Egyet ért-e Ön az zal, hogy tör vény te gye kö te le zõ vé a
mi nisz ter el nök, a mi nisz te rek és az ál lam tit ká rok il let mé -
nyé nek, va la mint az ál la mi költ ség ve tés ter hé re biz to sí tott
egyéb jut ta tá sa i nak, to váb bá mind ezek vál to zá sa i nak
személyenkénti nyilvánosságra hozatalát?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pí tot ta, hogy
a kez de mé nye zést be nyúj tó or szág gyû lé si kép vi se lõk szá -
ma meg ha lad ja az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de -
mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény (a továb biak ban:
Nsztv.) 9.  §-ának (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott arányt,
to váb bá a kez de mé nye zés a nép sza va zás ra fel ten ni kí vánt
kér dés re vo nat ko zó tar tal mi kö ve tel mé nyek nek ele get
tesz. A fen ti ek re te kin tet tel az Országos Választási
Bizottság a kezdeményezést hitelesítette.

II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 9.  §-án, a jog or vos lat ról  szóló tá -
jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén alapul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
441/2007. (X. 24.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §
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(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -
va a Ká dár Pé ter ma gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos
nép sza va zá si kez de mé nye zés tárgyában meghozta a
következõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét megtagadja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél -
cím: 1903 Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2007. ok tó ber 15-én alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si Bi -
zott ság hoz. Az alá írás gyûj tõ íven az alábbi kérdés
szerepelt:

,,Egyet ért-e az zal, hogy az Or szág gyû lés tör vényt al kos -
son az or szág gyû lé si kép vi se lõk jog ál lá sá ról az aláb bi tar -
tal mú szö veg gel?2009. ja nu ár 1-jé tõl nem le het or szág -
gyû lé si kép vi se lõ az ön kor mány za ti tiszt ség vi se lõ, a me -
gyei köz gyû lé si elnök és a megyei közgyûlési alelnök.”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy a
kez de mé nye zõ szán dé ka vél he tõ en új össze fér he tet len sé gi 
sza bá lyok meg al ko tá sá ra irá nyult, de a konk rét kér dés
– meg fo gal ma zá sá nak mód ja  miatt – in kább a passzív vá -
lasz tó jog kor lá to zá sá ra irá nyul, ezért ebben a formában
alkot mány elle nes.

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja to váb bá, 
hogy az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés -
rõl  szóló 1998. évi III. tör vény (a továb biak ban: Nsztv.)
13.  §-ának (1) be kez dé se alap ján a nép sza va zás ra fel ten ni
kí vánt konk rét kér dést úgy kell meg fo gal maz ni, hogy arra
egy ér tel mû en le hes sen vá la szol ni. A kez de mé nye zés
azon ban en nek a fel té tel nek nem tesz ele get, mert a kér -
dés ben hasz nált „ön kor mány za ti tiszt ség vi se lõ” fo gal ma
több ér tel mû, ezért nem ha tá roz ha tó meg pon to san, hogy a
meg je lö lés mi lyen sze mé lyi kört ölel fel (pl. a pol gár mes -
te ren, al pol gár mes te ren túl ide ér ten dõk-e a bi zott sá gok
vagy a rész ön kor mány za ti tes tü le tek vezetõi).

II.

A ha tá ro zat Nsztv. 2.  §-án, 10.  §-ának b) és c) pont ja in,
a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának
(1) be kez dé sén alapul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
442/2007. (X. 24.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -
va a Lend vai Il di kó és a Ma gyar Szo ci a lis ta Párt kép vi se -
lõ cso port já hoz tar to zó to váb bi 147 or szág gyû lé si kép vi se -
lõ ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza va zá si kez de mé nye zés
tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az or szá gos nép sza -
va zás ra ja va solt konk rét kér dést hi te le sí ti.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél -
cím: 1903 Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zók 2007. ok tó ber 15-én az aláb bi, or szá -
gos nép sza va zás ra ja va solt kér dést nyúj tot ták be az Or szá -
gos Vá lasz tá si Bi zott ság hoz hitelesítés céljából:

,,Egyet ért-e Ön az zal, hogy a pár tok a köz pon ti költ ség -
ve té sen kí vül csak ter mé sze tes sze mé lyek tõl fo gad has sa -
nak el támogatást?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pí tot ta, hogy
a kez de mé nye zést be nyúj tó or szág gyû lé si kép vi se lõk szá -
ma meg ha lad ja az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de -
mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény (a továb biak ban:
Nsztv.) 9.  §-ának (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott arányt,
to váb bá a kez de mé nye zés a nép sza va zás ra fel ten ni kí vánt
kér dés re vo nat ko zó tar tal mi kö ve tel mé nyek nek ele get
tesz. A fen ti ek re te kin tet tel az Országos Választási
Bizottság a kezdeményezést hitelesítette.

II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 9.  §-án, a jog or vos lat ról  szóló tá -
jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén alapul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke
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Az Országos Választási Bizottság
443/2007. (X. 24.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -
va a Lend vai Il di kó és a Ma gyar Szo ci a lis ta Párt kép vi se -
lõ cso port já hoz tar to zó to váb bi 147 or szág gyû lé si kép vi se -
lõ ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza va zá si kezdeményezés
tárgyában meghozta a következõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az or szá gos nép sza -
va zás ra ja va solt konk rét kér dés hi te le sí té sét megtagadja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél -
cím: 1903 Budapest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zók 2007. ok tó ber 15-én az aláb bi, or szá -
gos nép sza va zás ra ja va solt kér dést nyúj tot ták be az Or szá -
gos Vá lasz tá si Bi zott ság hoz hitelesítés céljából:

,,Egyet ért-e Ön az zal, hogy a pár tok ki adá sa it a szo ká -
sos pi a ci árak figye lembe véte lével el len õriz ze az Ál la mi
Szám ve võ szék?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy az 
or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl  szóló
1998. évi III. tör vény (a továb biak ban: Nsztv.) 13.  §-ának
(1) be kez dé se alap ján a nép sza va zás ra fel ten ni kí vánt
konk rét kér dést úgy kell meg fo gal maz ni, hogy arra egy ér -
tel mû en le hes sen vá la szol ni. A kez de mé nye zés azon ban
„a szo ká sos pi a ci árak” meg ha tá ro zá sát nem adja meg. Így
nem egy ér tel mû az, hogy a kü lön bö zõ jog sza bá lyok ban is
sze rep lõ fo gal mak kö zül me lyik re utal a kér dés. Fél re ve -
ze tõ to váb bá a vá lasz tó pol gá rok szá má ra, hogy a kez de -
mé nye zõ nem ha tá roz za meg az Ál la mi Szám ve võ szék je -
len le gi el len õr zé si jog kö re és vizs gá la ti mód sze re mi ben
tér el, il let ve el tér-e egy ál ta lán a „szo ká sos pi a ci áron”
alapulótól.

II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 9.  §-ának (2) be kez dé sén,
10.  §-ának c) pont ján, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a
Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén alapul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
444/2007. (X. 24.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -
va a Lend vai Il di kó és a Ma gyar Szo ci a lis ta Párt kép vi se -
lõ cso port já hoz tar to zó to váb bi 147 or szág gyû lé si kép vi se -
lõ ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza va zá si kez de mé nye zés
tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az or szá gos nép sza -
va zás ra ja va solt konk rét kér dés hi te le sí té sét megtagadja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél -
cím: 1903 Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zók 2007. ok tó ber 15-én az aláb bi, or szá -
gos nép sza va zás ra ja va solt kér dést nyúj tot ták be az Or szá -
gos Vá lasz tá si Bi zott ság hoz hitelesítés céljából:

,,Egyet ért-e Ön az zal, hogy a pár tok nak a kam pány ki -
adá sa i kat nyil vá nos for gal mú bank szám lá ról kell jen
kiegyenlítenie?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy az 
or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl  szóló
1998. évi III. tör vény (a továb biak ban: Nsztv.) 13.  §-ának
(1) be kez dé se alap ján a nép sza va zás ra fel ten ni kí vánt
konk rét kér dést úgy kell meg fo gal maz ni, hogy arra egy ér -
tel mû en le hes sen vá la szol ni. A kez de mé nye zés ben sze -
rep lõ „nyil vá nos for gal mú bank szám la” azon ban a vá lasz -
tó pol gá rok szá má ra nem egy ér tel mû fo ga lom, és eb ben a
kér dés ben nincs a ha tá lyos jog sza bá lyok ban szám ba ve he -
tõ meg ha tá ro zás. Csak a meg ne ve zés alap ján nem dönt he -
tõ el, hogy a „nyil vá nos for ga lom” csu pán a szám la ada ta i -
nak meg is mer he tõ sé gé re vo nat ko zik, vagy to váb bi el té ré -
se ket is ma gá ba fog lal, amely meg kü lön bö zet né a „nyil vá -
nos for gal mú bank szám lát” az egyéb, ed dig sza bá lyo zott
bankszámláktól.

II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 9.  §-ának (2) be kez dé sén,
10.  §-ának c) pont ján, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a
Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke
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Az Országos Választási Bizottság
445/2007. (X. 24.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -
va a Lend vai Il di kó és a Ma gyar Szo ci a lis ta Párt kép vi se -
lõ cso port já hoz tar to zó to váb bi 147 or szág gyû lé si kép vi se -
lõ ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza va zá si kez de mé nye zés
tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az or szá gos nép sza -
va zás ra ja va solt konk rét kér dés hi te le sí té sét megtagadja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél -
cím: 1903 Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zók 2007. ok tó ber 15-én az aláb bi, or szá -
gos nép sza va zás ra ja va solt kér dést nyúj tot ták be az Or szá -
gos Vá lasz tá si Bi zott ság hoz hitelesítés céljából:

,,Egyet ért-e Ön az zal, hogy a pár tok kal együtt mû kö dõ
if jú sá gi szer ve ze tek gaz dál ko dá sá ra a pár tok ra irány adó
sza bá lyok vonatkozzanak?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy az 
or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl  szóló
1998. évi III. tör vény (a továb biak ban: Nsztv.) 13.  §-ának
(1) be kez dé se alap ján a nép sza va zás ra fel ten ni kí vánt
konk rét kér dést úgy kell meg fo gal maz ni, hogy arra egy ér -
tel mû en le hes sen vá la szol ni. A kez de mé nye zés ben sze -
rep lõ „if jú sá gi szer ve ze tek” meg ha tá ro zás ról azon ban
nem le het meg ál la pí ta ni, mi lyen szer ve ze ti kört ölel fel, il -
let ve „a pár tok kal együtt mû kö dõ” meg je lö lés annyi ra tág,
ál ta lá no san meg fo gal ma zott, hogy egy ál ta lán nem ál la pít -
ha tó meg, mi lyen te vé keny sé ge ket kí vánt a kez de mé nye zõ 
e körbe sorolni.

II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 9.  §-ának (2) be kez dé sén,
10.  §-ának c) pont ján, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a
Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
446/2007. (X. 24.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -
va a Lend vai Il di kó és a Ma gyar Szo ci a lis ta Párt kép vi se -
lõ cso port já hoz tar to zó to váb bi 147 or szág gyû lé si kép vi se -
lõ ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza va zá si kezdeményezés
tárgyában meghozta a következõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az or szá gos nép sza -
va zás ra ja va solt konk rét kér dés hi te le sí té sét megtagadja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél -
cím: 1903 Budapest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zók 2007. ok tó ber 15-én az aláb bi, or szá -
gos nép sza va zás ra ja va solt kér dést nyúj tot ták be az Or szá -
gos Vá lasz tá si Bi zott ság hoz hitelesítés céljából:

,,Egyet ért-e Ön az zal, hogy a köz pén zek bõl fi nan szí ro -
zott egye di tá mo ga tá sok ból a tá mo ga tá si dön tés elõ ké szí -
té sé ben részt ve võk ne részesülhessenek?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy az 
or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl  szóló
1998. évi III. tör vény (a továb biak ban: Nsztv.) 13.  §-ának
(1) be kez dé se alap ján a nép sza va zás ra fel ten ni kí vánt
konk rét kér dést úgy kell meg fo gal maz ni, hogy arra egy ér -
tel mû en le hes sen vá la szol ni. A kez de mé nye zés ben sze -
rep lõ „köz pén zek bõl fi nan szí ro zott egye di tá mo ga tás”
meg ha tá ro zás alap ján azon ban nem le het meg ha tá roz ni
azo kat a jut ta tá so kat – sem a tá mo ga tás for rá sa, cél ja, sem
a tá mo ga tott sze mé lyek, szer ve ze tek, cé lok, prog ra mok
stb. alap ján –, ame lye ket a kez de mé nye zés a nép sza va zás
ered mé nye ként meg al ko tan dó (mó do sí tan dó) tör vény ha -
tá lya alá kíván vonni.

II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 9.  §-ának (2) be kez dé sén,
10.  §-ának c) pont ján, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a
Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén alapul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke
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Az Országos Választási Bizottság
447/2007. (X. 24.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -
va a Lend vai Il di kó és a Ma gyar Szo ci a lis ta Párt kép vi se -
lõ cso port já hoz tar to zó to váb bi 147 or szág gyû lé si kép vi se -
lõ ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza va zá si kezdeményezés
tárgyában meghozta a következõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az or szá gos nép sza -
va zás ra ja va solt konk rét kér dés hi te le sí té sét megtagadja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél -
cím: 1903 Budapest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zók 2007. ok tó ber 15-én az aláb bi, or szá -
gos nép sza va zás ra ja va solt kér dést nyúj tot ták be az Or szá -
gos Vá lasz tá si Bi zott ság hoz hitelesítés céljából:

,,Egyet ért-e Ön az zal, hogy a köz pén zek bõl fi nan szí ro -
zott egye di tá mo ga tá sok ból a tá mo ga tá si dön tés meg ho za -
ta lá ban részt ve võk ne részesülhessenek?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy az 
or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl  szóló
1998. évi III. tör vény (a továb biak ban: Nsztv.) 13.  §-ának
(1) be kez dé se alap ján a nép sza va zás ra fel ten ni kí vánt
konk rét kér dést úgy kell meg fo gal maz ni, hogy arra egy ér -
tel mû en le hes sen vá la szol ni. A kez de mé nye zés ben sze -
rep lõ „köz pén zek bõl fi nan szí ro zott egye di tá mo ga tás”
meg ha tá ro zás alap ján azon ban nem le het meg ha tá roz ni
azo kat a jut ta tá so kat – sem a tá mo ga tás for rá sa, cél ja, sem
a tá mo ga tott sze mé lyek, szer ve ze tek, cé lok, prog ra mok
stb. alap ján –, ame lye ket a kez de mé nye zés a népszavazás
eredményeként megalkotandó (módosítandó) tör vény
hatálya alá kíván vonni.

II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 9.  §-ának (2) be kez dé sén,
10.  §-ának c) pont ján, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a
Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén alapul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
448/2007. (X. 24.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -
va a Lend vai Il di kó és a Ma gyar Szo ci a lis ta Párt kép vi se -
lõ cso port já hoz tar to zó to váb bi 147 or szág gyû lé si kép vi se -
lõ ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza va zá si kezdeményezés
tárgyában meghozta a következõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az or szá gos nép sza -
va zás ra ja va solt konk rét kér dés hi te le sí té sét megtagadja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél -
cím: 1903 Budapest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zók 2007. ok tó ber 15-én az aláb bi, or szá -
gos nép sza va zás ra ja va solt kér dést nyúj tot ták be az Or szá -
gos Vá lasz tá si Bi zott ság hoz hitelesítés céljából:

,,Egyet ért-e Ön az zal, hogy a köz pén zek bõl fi nan szí ro -
zott egye di tá mo ga tá sok ból az ál la mi ve ze tõk ne ré sze sül -
hes se nek?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy az 
or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl  szóló
1998. évi III. tör vény (a továb biak ban: Nsztv.) 13.  §-ának
(1) be kez dé se alap ján a nép sza va zás ra fel ten ni kí vánt
konk rét kér dést úgy kell meg fo gal maz ni, hogy arra egy ér -
tel mû en le hes sen vá la szol ni. A kez de mé nye zés ben sze -
rep lõ „köz pén zek bõl fi nan szí ro zott egye di tá mo ga tás”
meg ha tá ro zás alap ján azon ban nem le het meg ha tá roz ni
azo kat a jut ta tá so kat – sem a tá mo ga tás for rá sa, cél ja, sem
a tá mo ga tott sze mé lyek, szer ve ze tek, cé lok, prog ra mok
stb. alap ján –, ame lye ket a kez de mé nye zés a népszavazás
eredményeként megalkotandó (módosítandó) tör vény
hatálya alá kíván vonni.

II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 9.  §-ának (2) be kez dé sén,
10.  §-ának c) pont ján, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a
Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke
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Az Országos Választási Bizottság
449/2007. (X. 24.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -
va a Lend vai Il di kó és a Ma gyar Szo ci a lis ta Párt kép vi se -
lõ cso port já hoz tar to zó to váb bi 147 or szág gyû lé si kép vi se -
lõ ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza va zá si kezdeményezés
tárgyában meghozta a következõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az or szá gos nép sza -
va zás ra ja va solt konk rét kér dés hi te le sí té sét megtagadja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél -
cím: 1903 Budapest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zók 2007. ok tó ber 15-én az aláb bi, or szá -
gos nép sza va zás ra ja va solt kér dést nyúj tot ták be az Or szá -
gos Vá lasz tá si Bi zott ság hoz hitelesítés céljából:

,,Egyet ért-e Ön az zal, hogy a köz pén zek bõl fi nan szí ro -
zott egye di tá mo ga tá sok ból az ál la mi ve ze tõk kö ze li hoz zá -
tar to zói ne részesülhessenek?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy az 
or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl  szóló
1998. évi III. tör vény (a továb biak ban: Nsztv.) 13.  §-ának
(1) be kez dé se alap ján a nép sza va zás ra fel ten ni kí vánt
konk rét kér dést úgy kell meg fo gal maz ni, hogy arra egy ér -
tel mû en le hes sen vá la szol ni. A kez de mé nye zés ben sze -
rep lõ „köz pén zek bõl fi nan szí ro zott egye di tá mo ga tás”
meg ha tá ro zás alap ján azon ban nem le het meg ha tá roz ni
azo kat a jut ta tá so kat – sem a tá mo ga tás for rá sa, cél ja, sem
a tá mo ga tott sze mé lyek, szer ve ze tek, cé lok, prog ra mok
stb. alap ján –, ame lye ket a kez de mé nye zés a népszavazás
eredményeként megalkotandó (módosítandó) tör vény
hatálya alá kíván vonni.

II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 9.  §-ának (2) be kez dé sén,
10.  §-ának c) pont ján, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a
Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén alapul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
450/2007. (X. 24.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -
va a Lend vai Il di kó és a Ma gyar Szo ci a lis ta Párt kép vi se -
lõ cso port já hoz tar to zó to váb bi 147 or szág gyû lé si kép vi se -
lõ ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza va zá si kezdeményezés
tárgyában meghozta a következõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az or szá gos nép sza -
va zás ra ja va solt konk rét kér dés hi te le sí té sét megtagadja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél -
cím: 1903 Budapest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zók 2007. ok tó ber 15-én az aláb bi, or szá -
gos nép sza va zás ra ja va solt kér dést nyúj tot ták be az Or szá -
gos Vá lasz tá si Bi zott ság hoz hitelesítés céljából:

,,Egyet ért-e Ön az zal, hogy a köz pén zek bõl fi nan szí ro -
zott egye di tá mo ga tá sok ból az ál la mi ve ze tõk tu laj do ná -
ban álló gaz da sá gi tár sa sá gok ne részesülhessenek?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy az 
or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl  szóló
1998. évi III. tör vény (a továb biak ban: Nsztv.) 13.  §-ának
(1) be kez dé se alap ján a nép sza va zás ra fel ten ni kí vánt
konk rét kér dést úgy kell meg fo gal maz ni, hogy arra egy ér -
tel mû en le hes sen vá la szol ni. A kez de mé nye zés ben sze -
rep lõ „köz pén zek bõl fi nan szí ro zott egye di tá mo ga tás”
meg ha tá ro zás alap ján azon ban nem le het meg ha tá roz ni
azo kat a jut ta tá so kat – sem a tá mo ga tás for rá sa, cél ja, sem
a tá mo ga tott sze mé lyek, szer ve ze tek, cé lok, prog ra mok
stb. alap ján –, ame lye ket a kez de mé nye zés a nép sza va zás
ered mé nye ként meg al ko tan dó (mó do sí tan dó) tör vény ha -
tá lya alá kíván vonni.

II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 9.  §-ának (2) be kez dé sén,
10.  §-ának c) pont ján, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a
Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén alapul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke
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Az Országos Választási Bizottság
451/2007. (X. 24.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -
va a Lend vai Il di kó és a Ma gyar Szo ci a lis ta Párt kép vi se -
lõ cso port já hoz tar to zó to váb bi 147 or szág gyû lé si kép vi se -
lõ ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza va zá si kez de mé nye zés
tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az or szá gos nép sza -
va zás ra ja va solt konk rét kér dés hi te le sí té sét megtagadja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél -
cím: 1903 Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zók 2007. ok tó ber 15-én az aláb bi, or szá -
gos nép sza va zás ra ja va solt kér dést nyúj tot ták be az Or szá -
gos Vá lasz tá si Bi zott ság hoz hi te le sí tés cél já ból:

,,Egyet ért-e Ön az zal, hogy azok a tár sa dal mi szer ve ze -
tek ne ré sze sül hes se nek köz pén zek bõl fi nan szí ro zott egye -
di tá mo ga tá sok ból, ame lyek ve ze tõi kö zött pár tok nak az
al kot mány ban meg ha tá ro zott va la mely vá lasz tá son man -
dá tu mot szer zett kép vi se lõi van nak?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy az 
or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl  szóló
1998. évi III. tör vény (a továb biak ban: Nsztv.) 13.  §-ának
(1) be kez dé se alap ján a nép sza va zás ra fel ten ni kí vánt
konk rét kér dést úgy kell meg fo gal maz ni, hogy arra egy ér -
tel mû en le hes sen vá la szol ni. A kez de mé nye zés ben sze -
rep lõ „köz pén zek bõl fi nan szí ro zott egye di tá mo ga tás”
meg ha tá ro zás alap ján azon ban nem le het meg ha tá roz ni
azo kat a jut ta tá so kat – sem a tá mo ga tás for rá sa, cél ja, sem
a tá mo ga tott sze mé lyek, szer ve ze tek, cé lok, prog ra mok
stb. alap ján –, ame lye ket a kez de mé nye zés a nép sza va zás
ered mé nye ként meg al ko tan dó (mó do sí tan dó) tör vény ha -
tá lya alá kí ván von ni.

A nép sza va zás ra ja va solt kér dés azért sem egy ér tel mû,
mert a tár sa dal mi szer ve ze tek „ve ze tõ i nek” köre szer ve ze -
ten ként, szer ve ze ti for mán ként el té rõ, így a pon tat lan meg -
ha tá ro zás nem al kal mas a sze mé lyi kör azo no sí tá sá ra.

II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 9.  §-ának (2) be kez dé sén,
10.  §-ának c) pont ján, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a
Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén alapul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
452/2007. (X. 24.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -
va a Lend vai Il di kó és a Ma gyar Szo ci a lis ta Párt kép vi se -
lõ cso port já hoz tar to zó to váb bi 147 or szág gyû lé si kép vi se -
lõ ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza va zá si kezdeményezés
tárgyában meghozta a következõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az or szá gos nép sza -
va zás ra ja va solt konk rét kér dés hi te le sí té sét megtagadja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél -
cím: 1903 Budapest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zók 2007. ok tó ber 15-én az aláb bi, or szá -
gos nép sza va zás ra ja va solt kér dést nyúj tot ták be az Or szá -
gos Vá lasz tá si Bi zott ság hoz hitelesítés céljából:

,,Egyet ért-e Ön az zal, hogy a köz pén zek bõl fi nan szí ro -
zott tá mo ga tá sok kal kap cso la tos ada tok köz ér dek bõl nyil -
vá no sak legyenek?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy az 
or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl  szóló
1998. évi III. tör vény (a továb biak ban: Nsztv.) 13.  §-ának
(1) be kez dé se alap ján a nép sza va zás ra fel ten ni kí vánt
konk rét kér dést úgy kell meg fo gal maz ni, hogy arra egy ér -
tel mû en le hes sen vá la szol ni. A kez de mé nye zés ben sze -
rep lõ „köz pén zek bõl fi nan szí ro zott tá mo ga tá sok kal kap -
cso la tos ada tok” meg ha tá ro zá sa az ál ta lá nos ság nak ezen a
szint jén sem a vá lasz tó pol gá ro kat, sem a jog al ko tót nem
iga zít ja el. A kér dés to váb bá fél re ve ze tõ is, mert a köz pén -
zek fel hasz ná lá sá ra vo nat ko zó ada tok – tör vény ben meg -
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ha tá ro zott ki vé te lek tõl el te kint ve – je len leg köz ér de kû
adat nak mi nõ sül nek. Eh hez ké pest a „köz ér dek bõl nyil vá -
nos adat” fo gal ma az adat vé del mi tör vény ben más faj ta
ala nyi kör ada ta i ra vonatkozik. A kérdés nem tisztázza a
kétféle adatcsoport közötti viszonyt az eredményes
népszavazást köve tõen megalkotandó tör vény ben.

II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 9.  §-ának (2) be kez dé sén,
10.  §-ának c) pont ján, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a
Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén alapul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
453/2007. (X. 24.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -
va a Lend vai Il di kó és a Ma gyar Szo ci a lis ta Párt kép vi se -
lõ cso port já hoz tar to zó to váb bi 147 or szág gyû lé si kép vi se -
lõ ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza va zá si kezdeményezés
tárgyában meghozta a következõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az or szá gos nép sza -
va zás ra ja va solt konk rét kér dést hitelesíti.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél -
cím: 1903 Budapest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zók 2007. ok tó ber 15-én az aláb bi, or szá -
gos nép sza va zás ra ja va solt kér dést nyúj tot ták be az Or szá -
gos Vá lasz tá si Bi zott ság hoz hitelesítés céljából:

,,Egyet ért-e Ön az zal, hogy szûn jön meg az or szág gyû -
lé si kép vi se lõk el szá mo lá si kö te le zett ség gel nem ter helt
költségtérítése?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pí tot ta, hogy
a kez de mé nye zést be nyúj tó or szág gyû lé si kép vi se lõk szá -
ma meg ha lad ja az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de -

mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény (a továb biak ban:
Nsztv.) 9.  §-ának (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott arányt,
to váb bá a kez de mé nye zés a nép sza va zás ra fel ten ni kí vánt
kér dés re vo nat ko zó tar tal mi kö ve tel mé nyek nek ele get
tesz. A fen ti ek re te kin tet tel az Országos Választási
Bizottság a kezdeményezést hitelesítette.

II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 9.  §-án, a jog or vos lat ról  szóló tá -
jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén alapul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
454/2007. (X. 24.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -
va a Lend vai Il di kó és a Ma gyar Szo ci a lis ta Párt kép vi se -
lõ cso port já hoz tar to zó to váb bi 147 or szág gyû lé si kép vi se -
lõ ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza va zá si kezdeményezés
tárgyában meghozta a következõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az or szá gos nép sza -
va zás ra ja va solt konk rét kér dést hitelesíti.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél -
cím: 1903 Budapest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zók 2007. ok tó ber 15-én az aláb bi, or szá -
gos nép sza va zás ra ja va solt kér dést nyúj tot ták be az Or szá -
gos Vá lasz tá si Bi zott ság hoz hitelesítés céljából:

,,Egyet ért-e Ön az zal, hogy az or szág gyû lé si kép vi se lõi
tiszt ség össze fér he tet len le gyen a pol gár mes te ri tiszt -
séggel?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pí tot ta, hogy
a kez de mé nye zést be nyúj tó or szág gyû lé si kép vi se lõk szá -
ma meg ha lad ja az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de -
mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény (a továb biak ban:
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Nsztv.) 9.  §-ának (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott arányt,
to váb bá a kez de mé nye zés a nép sza va zás ra fel ten ni kí vánt
kér dés re vo nat ko zó tar tal mi kö ve tel mé nyek nek ele get
tesz. A fen ti ek re te kin tet tel az Országos Választási
Bizottság a kezdeményezést hitelesítette.

II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 9.  §-án, a jog or vos lat ról  szóló tá -
jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén alapul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
455/2007. (X. 24.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -
va a Lend vai Il di kó és a Ma gyar Szo ci a lis ta Párt kép vi se -
lõ cso port já hoz tar to zó to váb bi 147 or szág gyû lé si kép vi se -
lõ ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza va zá si kezdeményezés
tárgyában meghozta a következõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az or szá gos nép sza -
va zás ra ja va solt konk rét kér dést hitelesíti.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél -
cím: 1903 Budapest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zók 2007. ok tó ber 15-én az aláb bi, or szá -
gos nép sza va zás ra ja va solt kér dést nyúj tot ták be az Or szá -
gos Vá lasz tá si Bi zott ság hoz hitelesítés céljából:

,,Egyet ért-e Ön az zal, hogy az ál la mi ve ze tõk ese té ben
rend sze re sen va gyon gya ra po dá si vizs gá la tot kell jen
lefolytatni?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pí tot ta, hogy
a kez de mé nye zést be nyúj tó or szág gyû lé si kép vi se lõk szá -
ma meg ha lad ja az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de -
mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény (a továb biak ban:
Nsztv.) 9.  §-ának (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott arányt,

to váb bá a kez de mé nye zés a nép sza va zás ra fel ten ni kí vánt
kér dés re vo nat ko zó tar tal mi kö ve tel mé nyek nek ele get
tesz. A fen ti ek re te kin tet tel az Országos Választási
Bizottság a kezdeményezést hitelesítette.

II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 9.  §-án, a jog or vos lat ról  szóló tá -
jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén alapul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
456/2007. (X. 24.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -
va a Lend vai Il di kó és a Ma gyar Szo ci a lis ta Párt kép vi se -
lõ cso port já hoz tar to zó to váb bi 147 or szág gyû lé si kép vi se -
lõ ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza va zá si kezdeményezés
tárgyában meghozta a következõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az or szá gos nép sza -
va zás ra ja va solt konk rét kér dést hitelesíti.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél -
cím: 1903 Budapest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zók 2007. ok tó ber 15-én az aláb bi, or szá -
gos nép sza va zás ra ja va solt kér dést nyúj tot ták be az Or szá -
gos Vá lasz tá si Bi zott ság hoz hitelesítés céljából:

,,Egyet ért-e Ön az zal, hogy jog sza bály ban meg ha tá ro -
zott mun ka kört be töl tõ köz tiszt vi se lõk ese té ben rend sze re -
sen va gyon gya ra po dá si vizs gá la tot foly tas son le az állami
adóhatóság?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pí tot ta, hogy
a kez de mé nye zést be nyúj tó or szág gyû lé si kép vi se lõk szá -
ma meg ha lad ja az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de -
mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény (a továb biak ban:
Nsztv.) 9.  §-ának (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott arányt,
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to váb bá a kez de mé nye zés a nép sza va zás ra fel ten ni kí vánt
kér dés re vo nat ko zó tar tal mi kö ve tel mé nyek nek ele get
tesz. A fen ti ek re te kin tet tel az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
ság a kez de mé nye zést hi te le sí tet te.

II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 9.  §-án, a jog or vos lat ról  szóló tá -
jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
457/2007. (X. 24.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -
va a Lend vai Il di kó és a Ma gyar Szo ci a lis ta Párt kép vi se -
lõ cso port já hoz tar to zó to váb bi 147 or szág gyû lé si kép vi se -
lõ ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza va zá si kez de mé nye zés
tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az or szá gos nép sza -
va zás ra ja va solt konk rét kér dés hi te le sí té sét megtagadja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél -
cím: 1903 Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zók 2007. ok tó ber 15-én az aláb bi, or szá -
gos nép sza va zás ra ja va solt kér dést nyúj tot ták be az Or szá -
gos Vá lasz tá si Bi zott ság hoz hitelesítés céljából:

,,Egyet ért-e Ön az zal, hogy az Or szág gyû lés a be nyúj -
tott ja vas lat sze rint fo gad ja el a párt fi nan szí ro zás át lát ha -
tó vá té te lé rõl  szóló, T/4119. szá mú tör vényjavaslatot?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy az 
or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl  szóló
1998. évi III. tör vény (a továb biak ban: Nsztv.) 13.  §-ának
(1) be kez dé se alap ján a nép sza va zás ra fel ten ni kí vánt
konk rét kér dést úgy kell meg fo gal maz ni, hogy arra egy ér -
tel mû en le hes sen vá la szol ni. A vá lasz tó pol gá rok szá má ra
azon ban ki zár ja az egy ér tel mû sé get, hogy a kez de mé nye -

zés a nép sza va zás tár gyát a „T/4119. szá mú tör -
vényjavaslatban” ha tá roz za meg. A vá lasz tó pol gá rok szá -
má ra ma gá ból a kér dés bõl egy ér tel mû en meg kell tud ni uk
ha tá roz ni a kez de mé nye zés tar tal mát. Erre ez a meg fo gal -
ma zás nem ad lehetõséget.

Meg ál la pít ha tó to váb bá, hogy a kez de mé nye zés el von ja 
az Or szág gyû lés jog al ko tói ha tás kö rét. A kér dés alap ján
ugyan is nem egy, az Or szág gyû lés ál tal el fo ga dott, de még 
ki nem hir de tett tör vény nép sza va zás sal tör té nõ meg erõ sí -
té sé rõl van szó, ha nem az ered mé nyes nép sza va zás a tör -
vényjavaslat be nyúj tás ko ri vál to za tá nak el fo ga dá sát ten né 
kö te le zõ vé. Ez alap ve tõ en el len té tes a nép sza va zás in téz -
mé nyé nek al kot má nyos ren del te té sé vel.

II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 9.  §-ának (2) be kez dé sén,
10.  §-ának b) és c) pont ja in, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz -
ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
458/2007. (X. 24.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -
va a Lend vai Il di kó, és a Ma gyar Szo ci a lis ta Párt kép vi se -
lõ cso port já hoz tar to zó to váb bi 147 or szág gyû lé si kép vi se -
lõ ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza va zá si kez de mé nye zés
tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az or szá gos nép sza -
va zás ra ja va solt konk rét kér dés hi te le sí té sét megtagadja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél -
cím: 1903 Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zók 2007. ok tó ber 15-én az aláb bi, or szá -
gos nép sza va zás ra ja va solt kér dést nyúj tot ták be az Or szá -
gos Vá lasz tá si Bi zott ság hoz hitelesítés céljából:
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,,Egyet ért-e Ön az zal, hogy az Or szág gyû lés a be nyúj -
tott ja vas lat sze rint fo gad ja el az ál la mi ve ze tõk ja va dal -
ma zá sá nak át lát ha tó sá gá hoz szük sé ges egyes tör vény -
módosításokról  szóló, T/4116. szá mú tör vényjavaslatot?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy az 
or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl  szóló
1998. évi III. tör vény (a továb biak ban: Nsztv.) 13.  §-ának
(1) be kez dé se alap ján a nép sza va zás ra fel ten ni kí vánt
konk rét kér dést úgy kell meg fo gal maz ni, hogy arra egy ér -
tel mû en le hes sen vá la szol ni. A vá lasz tó pol gá rok szá má ra
azon ban ki zár ja az egy ér tel mû sé get, hogy a kez de mé nye -
zés a nép sza va zás tár gyát a „T/4116. szá mú tör vény -
javaslatban” ha tá roz za meg. A vá lasz tó pol gá rok szá má ra
ma gá ból a kér dés bõl egy ér tel mû en meg kell tud ni uk ha tá -
roz ni a kez de mé nye zés tar tal mát. Erre ez a meg fo gal ma -
zás nem ad lehetõséget.

Meg ál la pít ha tó to váb bá, hogy a kez de mé nye zés el von ja 
az Or szág gyû lés jog al ko tói ha tás kö rét. A kér dés alap ján
ugyan is nem egy, az Or szág gyû lés ál tal el fo ga dott, de még 
ki nem hir de tett tör vény nép sza va zás sal tör té nõ meg erõ sí -
té sé rõl van szó, ha nem az ered mé nyes nép sza va zás a tör -
vényjavaslat be nyúj tás ko ri vál to za tá nak el fo ga dá sát ten né 
kö te le zõ vé. Ez alap ve tõ en el len té tes a nép sza va zás in téz -
mé nyé nek al kot má nyos ren del te té sé vel.

II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 9.  §-ának (2) be kez dé sén,
10.  §-ának b) és c) pont ja in, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz -
ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén alapul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
459/2007. (X. 24.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -
va a Lend vai Il di kó és a Ma gyar Szo ci a lis ta Párt kép vi se -
lõ cso port já hoz tar to zó to váb bi 147 or szág gyû lé si kép vi se -
lõ ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza va zá si kez de mé nye zés
tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az or szá gos nép sza -
va zás ra ja va solt konk rét kér dés hi te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél -
cím: 1903 Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zók 2007. ok tó ber 15-én az aláb bi, or szá -
gos nép sza va zás ra ja va solt kér dést nyúj tot ták be az Or szá -
gos Vá lasz tá si Bi zott ság hoz hitelesítés céljából:

,,Egyet ért-e Ön az zal, hogy az Or szág gyû lés a be nyúj -
tott ja vas lat sze rint fo gad ja el az or szág gyû lé si kép vi se lõk
ja va dal ma zá sá nak át lát ha tó sá gá hoz és össze fér he tet len -
sé gük szi go rí tá sá hoz szük sé ges egyes tör vények mó do sí tá -
sá ról  szóló, T/4118. számú tör vényjavaslatot?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy az 
or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl  szóló
1998. évi III. tör vény (a továb biak ban: Nsztv.) 13.  §-ának
(1) be kez dé se alap ján a nép sza va zás ra fel ten ni kí vánt
konk rét kér dést úgy kell meg fo gal maz ni, hogy arra egy ér -
tel mû en le hes sen vá la szol ni. A vá lasz tó pol gá rok szá má ra
azon ban ki zár ja az egy ér tel mû sé get, hogy a kez de mé nye -
zés a nép sza va zás tár gyát a „T/4118. szá mú tör -
vényjavaslatban” ha tá roz za meg. A vá lasz tó pol gá rok szá -
má ra ma gá ból a kér dés bõl egy ér tel mû en meg kell tud ni uk
ha tá roz ni a kez de mé nye zés tar tal mát. Erre ez a meg fo gal -
ma zás nem ad lehetõséget.

Meg ál la pít ha tó to váb bá, hogy a kez de mé nye zés el von ja 
az Or szág gyû lés jog al ko tói ha tás kö rét. A kér dés alap ján
ugyan is nem egy, az Or szág gyû lés ál tal el fo ga dott, de még 
ki nem hir de tett tör vény nép sza va zás sal tör té nõ meg erõ sí -
té sé rõl van szó, ha nem az ered mé nyes nép sza va zás a tör -
vényjavaslat be nyúj tás ko ri vál to za tá nak el fo ga dá sát ten né 
kö te le zõ vé. Ez alap ve tõ en el len té tes a nép sza va zás in téz -
mé nyé nek al kot má nyos ren del te té sé vel.

II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 9.  §-ának (2) be kez dé sén,
10.  §-ának b) és c) pont ja in, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz -
ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke
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Az Országos Választási Bizottság
460/2007. (X. 24.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -
va a Lend vai Il di kó és a Ma gyar Szo ci a lis ta Párt kép vi se -
lõ cso port já hoz tar to zó to váb bi 147 or szág gyû lé si kép vi se -
lõ ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza va zá si kezdeményezés
tárgyában meghozta a következõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az or szá gos nép sza -
va zás ra ja va solt konk rét kér dés hi te le sí té sét megtagadja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél -
cím: 1903 Budapest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zók 2007. ok tó ber 15-én az aláb bi, or szá -
gos nép sza va zás ra ja va solt kér dést nyúj tot ták be az Or szá -
gos Vá lasz tá si Bi zott ság hoz hitelesítés céljából:

,,Egyet ért-e Ön az zal, hogy az Or szág gyû lés a be nyúj -
tott ja vas lat sze rint fo gad ja el a köz pén zek bõl nyúj tott tá -
mo ga tá sok át lát ha tó sá gá ról  szóló, T/4120. szá mú tör -
vényjavaslatot?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy az 
or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl  szóló
1998. évi III. tör vény (a továb biak ban: Nsztv.) 13.  §-ának
(1) be kez dé se alap ján a nép sza va zás ra fel ten ni kí vánt
konk rét kér dést úgy kell meg fo gal maz ni, hogy arra egy ér -
tel mû en le hes sen vá la szol ni. A vá lasz tó pol gá rok szá má ra
azon ban ki zár ja az egy ér tel mû sé get, hogy a kez de mé nye -
zés a nép sza va zás tár gyát a „T/4120. szá mú tör -
vényjavaslatban” ha tá roz za meg. A vá lasz tó pol gá rok szá -
má ra ma gá ból a kér dés bõl egy ér tel mû en meg kell tud ni uk
ha tá roz ni a kez de mé nye zés tar tal mát. Erre ez a meg fo gal -
ma zás nem ad lehetõséget.

Meg ál la pít ha tó to váb bá, hogy a kez de mé nye zés el von ja 
az Or szág gyû lés jog al ko tói ha tás kö rét. A kér dés alap ján
ugyan is nem egy, az Or szág gyû lés ál tal el fo ga dott, de még 
ki nem hir de tett tör vény nép sza va zás sal tör té nõ meg erõ sí -
té sé rõl van szó, ha nem az ered mé nyes nép sza va zás a tör -
vényjavaslat be nyúj tás ko ri vál to za tá nak el fo ga dá sát ten né 
kö te le zõ vé. Ez alap ve tõ en el len té tes a nép sza va zás in téz -
mé nyé nek al kot má nyos ren del te té sé vel.

II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 9.  §-ának (2) be kez dé sén,
10.  §-ának b) és c) pont ja in, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz -
ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén alapul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
461/2007. (X. 24.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -
va a Lend vai Il di kó és a Ma gyar Szo ci a lis ta Párt kép vi se -
lõ cso port já hoz tar to zó to váb bi 147 or szág gyû lé si kép vi se -
lõ ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza va zá si kezdeményezés
tárgyában meghozta a következõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az or szá gos nép sza -
va zás ra ja va solt konk rét kér dés hi te le sí té sét megtagadja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél -
cím: 1903 Budapest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zók 2007. ok tó ber 15-én az aláb bi, or szá -
gos nép sza va zás ra ja va solt kér dést nyúj tot ták be az Or szá -
gos Vá lasz tá si Bi zott ság hoz hitelesítés céljából:

,,Egyet ért-e Ön az zal, hogy az Or szág gyû lés a be nyúj -
tott ja vas lat sze rint fo gad ja el az egyes va gyon nyi lat ko -
zat-té te li kö te le zett sé gek rõl  szóló, T/4117. szá mú tör -
vényjavaslatot?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy az 
or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl  szóló
1998. évi III. tör vény (a továb biak ban: Nsztv.) 13.  §-ának
(1) be kez dé se alap ján a nép sza va zás ra fel ten ni kí vánt
konk rét kér dést úgy kell meg fo gal maz ni, hogy arra egy ér -
tel mû en le hes sen vá la szol ni. A vá lasz tó pol gá rok szá má ra
azon ban ki zár ja az egy ér tel mû sé get, hogy a kez de mé nye -
zés a nép sza va zás tár gyát a „T/4117. szá mú tör -
vényjavaslatban” ha tá roz za meg. A vá lasz tó pol gá rok szá -
má ra ma gá ból a kér dés bõl egy ér tel mû en meg kell tud ni uk
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ha tá roz ni a kez de mé nye zés tar tal mát. Erre ez a meg fo gal -
ma zás nem ad le he tõ sé get.

Meg ál la pít ha tó to váb bá, hogy a kez de mé nye zés el von ja 
az Or szág gyû lés jog al ko tói ha tás kö rét. A kér dés alap ján
ugyan is nem egy, az Or szág gyû lés ál tal el fo ga dott, de még 
ki nem hir de tett tör vény nép sza va zás sal tör té nõ meg erõ sí -
té sé rõl van szó, ha nem az ered mé nyes nép sza va zás a tör -
vényjavaslat be nyúj tás ko ri vál to za tá nak el fo ga dá sát ten né 
kö te le zõ vé. Ez alap ve tõ en ellentétes a népszavazás
intézményének alkotmányos rendeltetésével.

II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 9.  §-ának (2) be kez dé sén,
10.  §-ának b) és c) pont ja in, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz -
ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén alapul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
462/2007. (X. 24.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -
va a D. Gy. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos nép -
sza va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a követ -
kezõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét megtagadja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél -
cím: 1903 Budapest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2007. ok tó ber 19-én alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si Bi -
zott ság hoz. Az alá írás gyûj tõ íven az alábbi kérdés
szerepelt:

,,Akar ja-e Ön, hogy a so ron kö vet ke zõ, kü lön bö zõ szin tû 
(me gyei jogú vá ros ban, me gyei köz gyû lés ben, fõ vá ro si

köz gyû lés ben to váb bá 100 la kos fe let ti he lyi ön kor mány -
za tok tes tü le te i ben) ön kor mány za ti vá lasz tá so kon az ön -
kor mány za ti tes tü le te ket al ko tó kép vi se lõk szá ma egy sé ge -
sen, az 1990. évi LXIV. tör vény ben fog lal tak nak fe lé re
csök ken jen oly módon, hogy tört szám esetén a páratlan
szám felé kell kerekíteni?”

A Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról  szóló 1949. évi
XX. tör vény (a továb biak ban: Al kot mány) 42.  §-a biz to sít -
ja a köz ség, a vá ros, a fõ vá ros és ke rü le tei, va la mint a me -
gye vá lasz tó pol gá rai kö zös sé gé nek a he lyi ön kor mány zás
jo gát. Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pí tot ta,
hogy a kér dés ben tar tott ered mé nyes nép sza va zás az
1500 fõ alat ti te le pü lé se ken a kép vi se lõ-tes tü le tek lét szá -
mát olyan mér ték ben csök ken te né, hogy az az Al kot mány
42. §-ában fog lalt ön kor mány zás hoz való jog lé nye ges tar -
tal má nak sé rel mé vel jár na. Sér te né to váb bá a vá lasz tó jog
egyen lõ sé gét is, mert a ja va solt szá mí tá si mód figye lembe -
véte lével a 100–1500 lélekszámú településeken egyaránt
háromfõs képviselõ-testületet lehetne megválasztani.

II.

A ha tá ro zat az Al kot mány 42.  §-án, 71.  §-ának (1) be -
kez dé sén, az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé -
nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény 2.  §-án, 10.  §-ának
b) pont ján, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a Ve.
130.  §-ának (1) bekezdésén alapul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
463/2007. (X. 24.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -
va a D. R. Gy. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos
népi kez de mé nye zés tárgyában meghozta a következõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát hitelesíti.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél -
cím: 1903 Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).
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Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2007. ok tó ber 13-án alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si Bi -
zott ság hoz. Az alá írás gyûj tõ íven az alábbi kérdés
szerepelt:

,,Egyet ért-e az zal, hogy T. Or szág gyû lés tûz ze na pi -
rend jé re olyan új tör vényi sza bá lyo zás meg tár gya lá sát,
amely egész ség ügyi in do kok hoz köti a mûvi med dõ vé tétel
feltételeit?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy az 
alá írás gyûj tõ ív a tör vény ben meg ha tá ro zott for mai, va la -
mint a népi kez de mé nye zés re fel ten ni kí vánt kér dés re vo -
nat ko zó tar tal mi kö ve tel mé nyek nek ele get tesz, ezért
hitelesítésének akadálya nincs.

II.

A ha tá ro zat az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de -
mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény 2.  §-án, a jog or -
vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130. §-ának
(1) bekezdésén alapul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
464/2007. (X. 24.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár -
va az M. Sz. és M. Z. ma gán sze mé lyek ál tal be nyúj tott or -
szá gos nép sza va zá si kez de mé nye zés tárgyában meghozta
a következõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét megtagadja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél -
cím: 1903 Budapest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zók 2007. ok tó ber 19-én alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát nyúj tot ták be az Or szá gos Vá lasz tá si Bi -
zott ság hoz. Az alá írás gyûj tõ íven az alábbi kérdés
szerepelt:

,,Egyet ért-e Ön az zal, hogy a 2010-es ál ta lá nos or szág -
gyû lé si kép vi se lõ vá lasz tás kor 193 par la men ti kép vi se lõ
ke rül jön meg vá lasz tás ra a jelenlegi 386 helyett?”

Az Al kot mány bí ró ság 62/2007. (X. 17.) AB ha tá ro za tá -
ban, az 58/2006. (X. 13.) AB ha tá ro zat ban fog lalt szem -
pon tok ra te kin tet tel meg ál la pí tot ta, hogy ha az ered mé -
nyes nép sza va zás a vá lasz tá si rend szer tel jes át ala kí tá sá -
val jár na, és így szük ség kép pen maga után von ná az Or -
szág gyû lés bel sõ szer ve ze té nek át ala kí tá sát is, amely nek
ke re te it az Al kot mány ha tá roz za meg, a kez de mé nye zés a
Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról  szóló 1949. évi XX.
tör vény (a továb biak ban: Al kot mány) 28/C.  § (5) be kez dé -
sé nek d) pont já ba üt kö zik, amely sze rint nem le het or szá -
gos nép sza va zást tar ta ni az Or szág gyû lés hatáskörébe
tartozó személyi és szervezetalakítási (-átalakítási,
-megszüntetési) kérdésekrõl.

Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy a kez -
de mé nye zés ben fog lalt 193 fõs lét szám ha tár már olyan
mér té kû lét szám csök ken tés, amely egy ér tel mû en maga
után von ná az Or szág gyû lés bel sõ szer ve ze té nek át ala kí tá -
sát is, így az alá írás gyûj tõ ív hitelesítését meg kell tagadni.

II.

A ha tá ro zat az Al kot mány 28/C.  § (5) be kez dé sé nek
d) pont ján, az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé -
nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény 2.  §-án, 10.  §-ának
b) pont ján, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a Ve.
130.  §-ának (1) bekezdésén alapul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke
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I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek

Ál lás pá lyá za tok

A Köz igaz ga tá si és Elekt ro ni kus Köz szol gál ta tá sok Köz -
ponti Hi va ta lá nak el nö ke pá lyá za tot hir det a Köz le ke dé si
Igaz ga tá si és Nyil ván tar tá si fõ osz tály Köz le ke dé si Nyil -
ván tar tó osz tá lya  adat egyez te tõ ügy in té zõi mun ka kö ré -
nek be töl té sé re . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2669

A Köz igaz ga tá si és Elekt ro ni kus Köz szol gál ta tá sok Köz -
ponti Hi va ta lá nak el nö ke pá lyá za tot hir det a Köz le ke dé si
Igaz ga tá si és Nyil ván tar tá si fõ osz tály Köz le ke dé si Nyil -
ván tar tó osz tá lya köz le ke dé si igaz ga tá si ügy in té zõi mun -
ka kö ré nek be töl té sé re . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2670

Ha hót Köz ség Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te és
Pö lös ke fõ Köz ség Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le -
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Személyi rész

ÁLLÁSPÁLYÁZATOK

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások
Központi Hivatalának elnöke

pályázatot hirdet
a Közlekedési Igazgatási és Nyilvántartási fõosztály

Közlekedési Nyilvántartó osztálya
adategyeztetõ ügyintézõi munkakörének betöltésére

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások
Központi Hivatala elnöke a köztisztviselõk jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. tv. (Ktv.) 10. § (1) bekezdése alap-
ján pályázatot ír ki a Közlekedési Igazgatási és Nyilván-
tartási fõosztály Közlekedési Nyilvántartó osztály adat-
egyeztetõ ügyintézõi munkakörének betöltésére az alábbi
feltételekkel:

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség,
– köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995.

(II. 3.) Korm. rendelet 3. sz. melléklet 84. pontjában az
ügyintézõ II-es besorolási osztályra vonatkozóan megje-
lölt középiskolai végzettség és közgazdasági szakképzett-
ség, vagy középiskolai végzettség és az OKJ szerinti nyil-
vántartási és okmány-ügyintézõi, vagy OKJ-s számítás-
technikai szakképesítés.

Elõnyt jelent:
– közigazgatási alapvizsga megléte,
– okmány-ügyintézõi területen szerzett tapasztalat.

A pályázathoz csatolni kell:
– a pályázó fényképes szakmai önéletrajzát,
– végzettséget igazoló dokumentumok, okiratok fény-

másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-

ványt,
– a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy:

= az állás betöltésénél összeférhetetlenséget ered-
ményezõ körülmény nem áll fenn, illetve azokat a
kinevezése idõpontjáig megszünteti,

= a kinevezést megelõzõ egészségügyi alkalmassá-
gát igazoló üzemorvosi vizsgálatnak aláveti ma-
gát,

= a pályázatát az elbírálásban részt vevõ személyek
megismerjék.

A Közlekedési Nyilvántartó osztály adategyeztetõ ügy-
intézõjének feladatkörét képezi:

– a hatályos jogszabályok és az állami irányítás egyéb
jogi eszközei szakmai követelményeknek megfelelõ, mun-
kavégzése során történõ alkalmazása,

– a közúti közlekedési nyilvántartáshoz kapcsolódó
ügyiratok fogadása, iktatása és irattározása,

– az ügyiratok szabályszerû továbbítása,
– adatszolgáltató ügyintézõk munkájához kapcsolódó

iratanyagok elõkészítése,
– az adatvédelmi törvény, illetve az ügykezelési szabá-

lyok maradéktalan betartása,
– részvétel az ügyiratok rendezési, selejtezési munká-

lataiban,
– a számítógépes iktatórendszerek, valamint az iroda-

technikai eszközök szakszerû használata.

A foglalkoztatás körülményei, illetmény és juttatások:
Az adategyeztetõ ügyintézõ jogállására, illetményére és

juttatásaira a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. tv. (Ktv.), valamint a Közigazgatási és Elektro-
nikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Közszolgálati
szabályzatában foglaltak az irányadóak.

A kinevezés – 6 hónapos próbaidõ kikötésével – határo-
zatlan 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 9.

A pályázatot kísérõ levélben kérjük feltüntetni: „Közle-
kedési Nyilvántartó osztály adategyeztetõ ügyintézõi pá-
lyázat”.

A pályázat elbírálásának rendje:
– a pályázatot a Közigazgatási és Elektronikus Köz-

szolgáltatások Központi Hivatala elnöke bírálja el,
– a döntésrõl a pályázót legkésõbb 8 napon belül írás-

ban értesítjük.

A pályázatok elbírálásának határideje: 2007. novem-
ber 23.

2007/43. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2669

I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek



Az állás betöltésének várható idõpontja legkorábban: a
pályázat elbírálását követõen azonnal.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ
a 456-6547-es telefonszámon kérhetõ.

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások
Központi Hivatalának elnöke

pályázatot hirdet
a Közlekedési Igazgatási és Nyilvántartási fõosztály

Közlekedési Nyilvántartó osztálya
közlekedési igazgatási ügyintézõi munkakörének

betöltésére

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások
Központi Hivatala elnöke a köztisztviselõk jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. tv. (Ktv.) 10. § (1) bekezdése alap-
ján pályázatot ír ki a Közlekedési Igazgatási és Nyilván-
tartó fõosztály Közlekedési Nyilvántartó osztálya közle-
kedési igazgatási ügyintézõi munkakörének betöltésére az
alábbi feltételekkel:

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség,
– köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995.

(II. 3.) Korm. rendelet 3. sz. melléklet 84. pontjában meg-
jelölt jogász szakképzettség vagy államigazgatási fõisko-
lai szintû szakképzettség valamelyikének megléte.

Elõnyt jelent:
– közigazgatási szakvizsga, vagy annak megfelelõ jogi

szakvizsga megléte,
– angol/német nyelvbõl felsõfokú C típusú államilag

elismert nyelvvizsga,
– szövegszerkesztõ, táblázatkezelõ számítástechnikai

programok felhasználói szintû ismerete.

A pályázathoz csatolni kell:
– a pályázó szakmai önéletrajzát,
– végzettséget igazoló dokumentumok fénymásolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-

ványt,
– a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy:

= 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 alkalmassá-
gát igazoló üzemorvosi vizsgálatnak aláveti ma-
gát,

= a pályázatát az elbírálásban részt vevõ személyek
megismerjék.

A Közlekedési Nyilvántartó osztálya közlekedési igaz-
gatási ügyintézõjének feladatkörét képezi:

– a hatályos jogszabályok és az állami irányítás egyéb
jogi eszközei szakmai követelményeknek megfelelõ, a
közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárás során tör-
ténõ alkalmazása,

– közlekedési hatósági igazgatási ügyek döntés-elõké-
szítése,

– adatszolgáltatás, az adatkérésre jogosult személyek
és szervezetek számára a közúti közlekedési nyilvántar-
tásból,

– a közúti közlekedési igazgatási jogterületet érintõ
jogszabálytervezetek véleményezésében, a jogszabály-
módosításokból adódó feladatok megvalósításában való
közremûködés,

– jelentések, statisztikai kimutatások készítése, részvé-
tel a szakterületi állásfoglalások, módszertani útmutatók
kidolgozásában,

– idegennyelv-tudás hasznosításával szakmai fordítá-
sok készítése,

– a feladatok hatékony ellátása érdekében folyamatos
szakmai kapcsolattartás különösen az elsõ fokú közleke-
dési igazgatási, és a nemzeti közlekedési hatósággal,

– a Hivatalhoz érkezõ a közúti közlekedési igazgatási
szakterületét érintõ panaszügyek, és közérdekû bejelenté-
sek vizsgálata.

A foglalkoztatás körülményei, illetmény és juttatások:
A közlekedési igazgatási ügyintézõ jogállására, illetmé-

nyére és juttatásaira a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. tv. (Ktv.), valamint a Közigazgatási és
Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Köz-
szolgálati szabályzatában foglaltak az irányadóak. A kine-
vezés – 6 hónap próbaidõ kikötésével – határozatlan idõre
szól.

A pályázat benyújtása:
A pályázatot elektronikus úton a szemelyzeti.foosz-

taly@mail.ahiv.hu e-mail címre és postán a Közigazgatási
és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Sze-
mélyzeti és Munkaügyi fõosztályának – 1450 Budapest,
Pf. 81 – címezve lehet benyújtani.

A pályázat benyújtásának határideje:

2007. november 9.

A pályázatot kísérõ levélben kérjük feltüntetni: „Közle-
kedési Nyilvántartó osztály közlekedési igazgatási ügyin-
tézõi pályázat”.
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A pályázat elbírálásának rendje:
– a pályázatot a Közigazgatási és Elektronikus Köz-

szolgáltatások Központi Hivatala elnöke bírálja el,
– a döntésrõl a pályázót legkésõbb 8 napon belül írás-

ban értesítjük.

A pályázatok elbírálásának határideje: 2007. novem-
ber 23.

Az állás betöltésének várható idõpontja legkorábban
várhatóan: a pályázat elbírálását követõen azonnal.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ
a 456-6547-es telefonszámon kérhetõ.

Hahót Község
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

és Pölöskefõ Község
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot hirdet
körjegyzõi munkakör betöltésére

A köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv.
8. § (1) bekezdése, valamint a helyi önkormányzatokról
szóló többször módosított 1990. évi LXV. tv. 36. § (1) be-
kezdése alapján Hahót Község Önkormányzatának Képvi-
selõ-testülete és Pölöskefõ Község Önkormányzatának
Képviselõ-testülete pályázatot hirdet körjegyzõi munka-
kör betöltésére.

A körjegyzõség 2008. január 1-jével alakul meg.

Pályázati feltételek:
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi

doktori képesítés vagy okleveles közigazgatási menedzser
szakképesítés,

– közigazgatási vagy jogi szakvizsga,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– legalább 2 éves közigazgatási gyakorlat.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget és szakvizsgát igazoló okiratok

másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a körjegyzõi munkakör ellátásával kapcsolatos szak-

mai elképzeléseket.

A kinevezés határozatlan idõre szól, 3 hónap próbaidõ
kikötésével.

Az illetmény megállapítása és az egyéb juttatások a
köztisztviselõk jogállásáról szóló, módosított 1992. évi
XXIII. tv. elõírásai szerint történik.

Pályázat benyújtásának határideje:

2007. november 15.

Pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidõ
lejártát követõ elsõ képviselõ-testületi ülés.

A körjegyzõi munkakör betölthetõ: 2008. január 1-jétõl.
A pályázatot Hahót község polgármestere részére kell

benyújtani az alábbi címre: 8771 Hahót, Deák F. u. 63.
A borítékra kérjük ráírni: „Körjegyzõi pályázat”.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet Kámán
Péter polgármesternél a (93) 563-000-s vagy a 363-001-es
telefonszámokon.

Bõsárkány Nagyközség
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot ír ki
a megüresedõ jegyzõi állás betöltésére

A jegyzõ feladata: Bõsárkány nagyközségben és a kör-
jegyzõségi társulási megállapodás alapján Maglóca és
Tárnokréti községekben az Ötv. szerinti jegyzõi feladatok
ellátása.

A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
– állam- és jogtudományi doktori vagy igazgatásszer-

vezõi képesítés vagy okleveles közigazgatási menedzser
szakképesítés, továbbá

– jogi vagy közigazgatási szakvizsga vagy kötelezett-
ségvállalás a szakvizsga egy éven belüli letételére,

– legalább kétéves közigazgatási szervnél szerzett szak-
mai gyakorlat,

– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet, cselekvõképesség.

A pályázat során elõnyt élvez az, aki rendelkezik:
– B kategóriás gépjármû-vezetõi engedéllyel és saját

gépjármû használatának vállalásával,
– számítógép-kezelõi ismeretekkel: legalább ECDL-

start fokozat igazolásával,
– anyakönyvi szakvizsgával,
– angol vagy német középfokú C típusú nyelvvizsgával

(okirattal igazolva),
– felsõfokú közgazdasági végzettséggel is.

A jegyzõ az 1992. évi XXII. tv. 22/A. § (8) bekezdés
alapján vagyonnyilatkozat tételére köteles.

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
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– képesítést tanúsító okiratok fénymásolatát (az eredeti
okiratok meghirdetéskor történõ bemutatása szükséges),

– szakmai programot, vezetõi elképzelést,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizo-

nyítványt,
– nyilatkozatot arról, hogy az elbírálásban részt vevõk

megismerhetik a pályázó anyagát.

Bérezés a köztisztviselõk jogállásáról szóló törvény
szerint.

A nyertes pályázó kérésére önkormányzati bérlakást tu-
dunk biztosítani.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenéstõl (2007. októberi 20. száma)
számított 30. nap. A borítékon kérjük feltüntetni: „Jegyzõi
pályázat”.

A pályázat elbírálása a benyújtási határidõ lejártát kö-
vetõ elsõ képviselõ-testületi ülésen történik.

Az álláshely elõre láthatóan: 2008. január 2-tõl tölt-
hetõ be.

A kinevezés határozatlan idõre szól, 6 hónap próbaidõ
kikötésével.

A pályázatot Szalay Imre Bõsárkány nagyközség pol-
gármesteréhez kell benyújtani.

Cím: 9167 Bõsárkány, Kossuth L. u. 1.
Érdeklõdni Szalay Imre polgármesternél lehet.
A képviselõ-testület jogosult a pályázatot érvénytelen-

nek nyilvánítani.

A Ludwig Múzeum – Kortárs Mûvészeti Múzeum
pályázatot ír ki

a gazdasági osztályon
mérlegképes számviteli ügyintézõi álláshely

betöltésére

Feladatok: kontírozás, gépi felvitel, könyvelés, a költ-
ségvetés tervezésében, a mérlegjelentés és éves beszámo-
ló, szabályzatok elkészítésében való részvétel, pénzügyi
ügyintézés.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– középiskolai végzettség és OKJ szerinti mérlegképes

könyvelõi szakképesítés,
– költségvetési szakmai gyakorlat,
– számítógép felhasználói szintû ismerete,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárás-

ban részt vevõk megismerhetik.

A pályázathoz csatolni kell:
– személyi adatokat is tartalmazó részletes szakmai ön-

életrajzot,

– képesítést igazoló okirat másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

Az álláshely betöltendõ: a pályázat elbírálását követõen
azonnal.

A közalkalmazotti jogviszony határozatlan idõre léte-
sül, 3 hónap próbaidõvel.

Illetmény és egyéb juttatások: a közalkalmazottak jog-
állásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerint.

A pályázat benyújtásának határideje: a Magyar Közlöny
Hivatalos Értesítõjében való megjelenítést követõ 15. nap.

A beérkezett önéletrajzok alapján kiválasztott jelent-
kezõket a bírálóbizottság személyesen is meghallgatja,
amelynek várható idõpontja: a beérkezési határidõt követõ
10 napon belül.

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot
zárt borítékban, személyesen vagy postai úton kell benyúj-
tani a Ludwig Múzeum – Kortárs Mûvészeti Múzeum gaz-
dasági igazgatója részére (1453 Budapest, Pf. 36).

A pályázat elbírálási határideje (várhatóan) 2007. no-
vember 5.

A pályázattal kapcsolatosan további információt ad a
munkaügyi elõadó az 555-3472-es telefonszámon.

A Dél-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal
hivatalvezetõje

pályázatot hirdet
gazdasági vezetõ/pénzügyi fõosztály-vezetõi álláshely

betöltésére

Pályázati feltételek:
– egyetemi vagy fõiskolai szintû közgazdasági felsõok-

tatásban szerzett szakképzettség,
– regisztrált mérlegképes könyvelõ, okleveles könyv-

vizsgáló,
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– költségvetési szervnél szerzett legalább ötéves gya-

korlat.

Az álláshely betöltésénél elõnyt jelent: a közigazgatás-
ban, ezen belül területi államigazgatási vagy helyi önkor-
mányzati igazgatási szervnél szerzett költségvetési vezetõi
gyakorlat.

A pályázathoz csatolni kell:
– pályázati kérelmet,
– szakmai önéletrajzot,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
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– az elõírt képzettséget, képesítést tanúsító okiratok, a
számviteli törvény 151. § (3)–(5) bekezdése szerinti nyil-
vántartásba történt bejegyzés alapján a tevékenység ellátá-
sára jogosító engedély (igazolvány) hiteles másolatát,

– szakmai programját, amely tartalmazza a pályázónak
a Dél-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal gazda-
sági erõforrásainak hatékony mûködésére, a kormány ál-
lamreform programja keretében megvalósuló tevékenység
végzésére, az irányító szervezet döntéseinek végrehajtásá-
ra vonatkozó elképzeléseit.

A gazdasági vezetõ feladatai: a Regionális Közigazga-
tási Hivatal egységes mûködése érdekében biztosítja a hi-
vatalvezetõ vezetõi intézkedései alapján elsõdlegesen az
egységes regionális hivatal gazdálkodásának és gazdasági
szervezetének szakszerû mûködését. A gazdasági szerve-
zet szakmai munkavégzésének vezetése, ellenõrzése, szá-
monkérése, a hivatal jogszabályokban és belsõ szabályza-
taiban foglalt feladatai maradéktalan teljesítése a hivatal
gazdálkodási szabályzata szerint. Vonatkozó jogsza-
bályok: a közigazgatási hivatalokról szóló 297/2006.
(XII. 23.) Korm. rendelet, a számvitelrõl szóló törvény,
Áht., Ámr., a Regionális Közigazgatási Hivatal alapító ok-
irata, valamint a Szervezeti és mûködési szabályzata és an-
nak mellékletei, valamint a költségvetési gazdálkodással
kapcsolatos valamennyi jogszabály.

Az álláshellyel járó illetmény és egyéb járandóságok:
– a gazdasági vezetõ fõosztályvezetõ besorolású köz-

tisztviselõ, akinek a közszolgálati jogviszonya és a vezetõi
megbízása határozatlan idõre szól, a gazdasági vezetõi
megbízásra a 217/1998. (XII. 30.) Korm. r. 18. § (1) bek.
vonatkozik,

– a köztisztviselõi jogviszony létesítésénél 6 hónap
próbaidõ kikötésére kerül sor,

– illetményét és juttatásait a Ktv. 42–49. szakaszai, va-
lamint a Regionális Közigazgatási Hivatal közszolgálati
szabályzata határozza meg.

A gazdasági vezetõi beosztás betöltésének további felté-
tele: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv.
(Ktv.) 22/A. §-a szerinti vagyonnyilatkozat megtétele.

A pályázat beadási határideje: a Belügyi Közlönyben
történõ megjelenést (2007. október 11.) követõ 30 napon
belül.

A pályázatok értékelését bizottság végzi.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyúj-

tására elõírt határidõt követõ 30 napon belül.
Az állás betölthetõ: az elbírálást követõen azonnal.
A pályázatot a Dél-dunántúli Regionális Közigazgatási

Hivatal vezetõjéhez kell benyújtani: Hoffmanné dr. Né-
meth Ildikó, Dél-dunántúli Regionális Közigazgatási Hi-
vatal, 7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.

A pályázattal kapcsolatban további információ: a pályá-
zó az írásos anyag elkészítéséhez tájékozódhat a hivatal

honlapján (www.ddrkh.hu). A további közérdekû infor-
máció megszerzéséhez idõpont-egyeztetésre lehetõség
van a (82) 502-600-as telefonszámon.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet továbbá
Lukács Éva személyzeti referensnél, cím: Kaposvár, Cso-
konai u. 3. Tel.: (82) 502-616. E-mail: lukacse@ddrkh.hu.

Ebes Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

jegyzõi állás helyettesítésének betöltésére

Pályázati feltételek:
– igazgatásszervezõi diploma vagy állam- és jogtudo-

mányi doktori képesítés,
– közigazgatási szakvizsga és/vagy jogi szakvizsga

(felmentés adható annak, aki a tanulmányait a kinevezésé-
tõl számított 2 éven belül befejezi),

– legalább kétéves közigazgatási gyakorlat,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– összeférhetetlenség hiánya.

A pályázathoz csatolni kell:
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– végzettséget igazoló okiratok közjegyzõ által hitele-

sített másolatát,
– részletes szakmai önéletrajzot,
– személyi igazolvány másolatát és
– a hivatali munka irányításával kapcsolatos elképzelé-

seket.

Az ellátandó feladatok ismertetése:
a) gondoskodik az önkormányzat mûködésével kapcso-

latos feladatok ellátásáról,
b) a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiad-

mányozás rendjét, gyakorolja a munkáltatói jogokat a kép-
viselõ-testület hivatalának köztisztviselõi tekintetében, a
kinevezéshez, vezetõi megbízáshoz, felmentéshez, a veze-
tõi megbízás visszavonásához, jutalmazáshoz – a polgár-
mester által meghatározott körben – a polgármester egyet-
értése szükséges,

c) döntésre elõkészíti a polgármester hatáskörébe tarto-
zó államigazgatási ügyeket,

d) dönt azokban a hatósági ügyekben, amelyeket a pol-
gármester ad át,

e) tanácskozási joggal vesz részt a képviselõ-testület, a
képviselõ-testület bizottságának ülésén,

f) dönt a hatáskörébe utalt ügyekben.

A kinevezés határozott idõre, a jegyzõ hivatalba való
visszatéréséig szól. A munkakört teljes munkaidõben kell
ellátni.
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Bérezés és juttatások a köztisztviselõk jogállásáról
szóló törvény és az önkormányzati rendeletek alapján.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenést (2007. október 11.) követõ
30 napon belül.

A pályázat elbírálására a benyújtásra elõírt határidõt kö-
vetõ elsõ rendes képviselõ-testületi ülésen kerül sor.

Az állás betöltésének idõpontja: 2007. november 19.
A pályázatot Ebes község polgármesteréhez kell be-

nyújtani. Cím: 4211 Ebes, Széchenyi tér 1.

Esztergom Város
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot hirdet
Esztergom Város Hivatásos Önkormányzati

Tûzoltóság parancsnoki beosztásának betöltésére

Esztergom Város Önkormányzatának Képviselõ-testü-
lete [székhelye: 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1., telefon-
száma: (33) 542-000] a fegyveres szervek hivatásos állo-
mányú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi
XLIII. törvény 269. § (3) bekezdésében foglaltak alapján
pályázatot hirdet Esztergom Város Hivatásos Önkormány-
zati Tûzoltóság [székhelye: 2500 Esztergom, Baross
Gábor u. 30., telefonszáma: (33) 500-205] parancsnoki be-
osztásának betöltésére.

A beosztással járó fõ feladatok rövid leírása:
– a hivatásos önkormányzati tûzoltóság, tûzoltási, mû-

szaki mentési, katasztrófaelhárítási, tûzmegelõzési, tûz-
vizsgálati, munkavédelmi, minõsített idõszaki, gazdálko-
dási és személyügyi feladatai ellátásának szervezése és
felügyelete,

– mûködési, illetékességi területén kapcsolattartás az
önkormányzatokkal, a társszervekkel, a gazdálkodó szer-
vezetekkel, a lakossággal.

Szolgálati hely: 2500 Esztergom, Baross Gábor u. 30.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– felsõfokú (egyetem vagy fõiskola) állami iskolai vég-

zettség,
– felsõfokú szakmai (tûzoltó) képesítés,
– rendészeti szakvizsga, rendészeti vezetõvé képzõ és

rendészeti mestervezetõ-képzõ tanfolyami végzettségek
megléte, vagy azok elõírt határidõre történõ elvégzésének
vállalása,

– hivatásos tûzoltótiszti állományviszony fennállása,

– tûzoltási, mûszaki mentési vagy tûzmegelõzési terü-
leten szerzett legalább ötéves szakmai gyakorlat,

– parancsnoki beosztáshoz szükséges egészségi, pszi-
chikai és fizikai alkalmasság,

– nyilatkozat a jogszabályban elõírtak szerinti vagyon-
nyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról.

Elõnyt jelent:
– szakmai területen eltöltött vezetõi gyakorlat,
– felhasználói szintû számítástechnikai ismeretek,
– legalább „B” kategóriás gépjármû-vezetõi engedély.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó személyi adatait tartalmazó részletes szak-

mai önéletrajzot,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– iskolai végzettséget, szakmai képesítést tanúsító ok-

iratok másolatát,
– a parancsnoki beosztással kapcsolatos szakmai prog-

ramot, koncepciót,
– a hivatásos tûzoltói állományban eltöltött idõ igazo-

lását,
– szakmai területen eltöltött vezetõi gyakorlatról iga-

zolást,
– a rendészeti szakvizsga elvégzésérõl, illetve a rendé-

szeti vezetõvé képzõ és a rendészeti mestervezetõvé képzõ
tanfolyamok elõírt határidõre történõ elvégzésérõl szóló
nyilatkozatot,

– elõzetes nyilatkozatot a jogszabályban elõírtak sze-
rinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének
vállalásáról,

– parancsnoki beosztáshoz szükséges egészségi, pszi-
chikai és fizikai alkalmasságról szóló igazolást.

Az illetmény és egyéb juttatások megállapítása: a fegy-
veres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati vi-
szonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény és végrehajtási
rendeletei alapján történik.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenést (2007. október 11.) követõ
30. nap.

A pályázat benyújtásának helye: a pályázatot zárt borí-
tékban, Esztergom város polgármesterének, Meggyes Ta-
másnak (2500 Esztergom, Széchenyi tér 1.) címezve kell
benyújtani. A borítékra kérjük ráírni: „Tûzoltó-parancs-
noki pályázat”.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázatokról
Esztergom Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete
dönt a pályázati határidõ lejártát követõ 30 napon belül.

A munkakör a pályázat elnyerése esetén 2007. decem-
ber 1-jétõl tölthetõ be.

A kinevezés öt évig terjedõ határozott idõre szól.
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A pályázatok elbírálását követõ 15 napon belül a pályá-
zatok egyidejû visszaküldésével az érintett pályázók írás-
beli értesítést kapnak.

A pályázattal kapcsolatban további tájékoztatást nyújt
Tóth Gábor, a Jegyzõi osztály vezetõje (2500 Esztergom,
Széchenyi tér 1.), a (33) 542-001-es telefonszámon.

Lõrinci Város
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot hirdet
jegyzõi állás betöltésére

Az állás a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 40. § (1) bekezdése, valamint a köztisztvise-
lõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 8. § (1) be-
kezdése alapján kerül meghirdetésre.

A munkakör 2008. január 1. napjával betölthetõ.
A kinevezés határozatlan idõre szól, a munkakört teljes

munkaidõben kell betölteni.

Pályázati feltételek:
– igazgatásszervezõ vagy állam- és jogtudományi dok-

tori képesítés,
– közigazgatási szakvizsga,
– legalább hároméves közigazgatási gyakorlat,
– legalább két év közigazgatási szervnél szerzett veze-

tõi és szakmai gyakorlat,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet.

Az elbírálásnál elõnyt jelent: önkormányzati pénzügyi,
gazdasági területen szerzett szakmai gyakorlat.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– képesítést tanúsító okiratok másolatát,
– vezetõi programot,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-

ványt.

Elvárások: a polgármesteri hivatal apparátusának ma-
gas színvonalú irányítása.

A pályázat benyújtásának határideje:

2007. október 31.

A pályázat benyújtásának címzettje: Víg Zoltán polgár-
mester, Lõrinci Város Polgármesteri Hivatala, 3021 Lõ-
rinci, Szabadság tér 26.

A pályázatot postai úton vagy személyesen lehet be-
nyújtani.

A pályázat elbírálásának módja: a képviselõ-testület
ügyrendi bizottsága végzi a pályázatok elõzetes elbírá-
lását.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyúj-
tására elõírt határidõt követõ legközelebbi képviselõ-
testületi ülés.

A pályázat eredményérõl az elbírálástól számított 8 na-
pon belül a pályázók írásban kapnak értesítést, az ered-
ménytelenül pályázók pályázati anyagát az értesítéssel
együtt visszaküldi az önkormányzat.

Mándok Város
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot hirdet
aljegyzõi állás betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– államigazgatási fõiskolai igazgatásszervezõ szak

vagy állam- és jogtudományi egyetemi végzettség,
– legalább ötéves közigazgatási gyakorlat,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség,
– közigazgatási vagy jogi szakvizsga.

A pályázathoz csatolni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– képzettséget tanúsító okiratok hiteles másolatát (ere-

deti okiratok meghíváskor történõ bemutatásával).

Ellátandó feladatok: jegyzõ helyettesítése és a jegyzõ
által meghatározott feladatok ellátása.

A kinevezés határozatlan idõre szól.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– jegyzõi, aljegyzõi gyakorlat,
– számítógépes ismeret,
– jogosítvány,
– helyben letelepedés vállalása.

Az illetmény és egyéb juttatások megállapítása az 1992.
évi XXIII. tv. szerint.

Pályázati határidõ: a Belügyi Közlönyben való megjele-
nést (2007. október 11.) követõ 30. nap.

A pályázat benyújtása: Mándok város polgármesteré-
hez címezve (4644 Mándok, Ady Endre út 1.) „Aljegyzõi
pályázat” megjelölésével.
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A pályázat elbírálása: a benyújtásra elõírt határidõt kö-
vetõ legközelebbi képviselõ-testületi ülésen.

Az állás az elbírálást követõen betölthetõ.
A képviselõ-testület fenntartja azt a jogot, hogy a pályá-

zatot eredménytelennek nyilvánítsa.

Mezõkovácsháza Városi Önkormányzat
Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

Mezõkovácsházi Városi Önkormányzati
Tûzoltó-parancsnoksága

(Mezõkovácsháza, Árpád u. 1.)
parancsnoki beosztásának betöltésére

A parancsnok fõ feladatai:
– a hivatásos önkormányzati tûzoltóság tûzoltási, mû-

szaki-mentési, katasztrófaelhárítási, tûzmegelõzési, tûz-
vizsgálati és munkavédelmi, minõsített idõszaki, gazdál-
kodási és személyügyi feladatai ellátásának felügyelete,
irányítása, szervezése,

-– mûködési, illetékességi területén kapcsolattartás a
társszervekkel, a lakossággal, a gazdálkodó szerveze-
tekkel.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– hivatásos tûzoltótiszti állományviszony fennállása,
– egyetemi vagy fõiskolai végzettség,
– felsõfokú szakmai (tûzoltó) képesítés,
– legalább tízéves szakmai gyakorlat,
– legalább tízéves vezetõi beosztásban eltöltött idõ és

gyakorlat tûzvédelmi igazgatás, tûzoltás vagy tûzmegelõ-
zés területén,

– rendészeti szakvizsga, rendészeti vezetõképzõ, ren-
dészeti mestervezetõ-képzõ tanfolyami végzettség vagy
azok elõírt határidõre történõ elvégzésének vállalása,

– foglalkozás-egészségügyi (fizikai és pszichológiai)
alkalmasság,

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése.

Elõnyt jelent:
– közigazgatási ismeretek,
– idegen nyelv ismerete,
– legalább „B” kategóriás jogosítvány,
– felhasználói szintû számítástechnikai ismeret.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– szakmai önéletrajz,
– parancsnoki beosztással kapcsolatos szakmai prog-

ram,

– iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok
másolata,

– a hivatásos tûzoltóállományban eltöltött idõ iga-
zolása,

– vezetõi gyakorlatról szóló igazolás,
– nyilatkozat az elõírt vagyonnyilatkozat-tételi kötele-

zettség teljesítésének vállalásáról,
– rendészeti szakvizsga – kinevezést követõ egy éven

belül történõ – elvégzésérõl, illetve a rendészeti vezetõvé
képzõ, rendészeti mestervezetõvé képzõ tanfolyamok elõ-
írt határidõre történõ elvégzésérõl szóló nyilatkozat.

Illetmény és egyéb juttatások megállapítása: a fegyve-
res szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati vi-
szonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény és végrehajtási
rendeletei alapján.

A munkakör 2007. december 1-jétõl tölthetõ be.
A kinevezés határozatlan idõre szól.
A pályázatot a következõ címre kell benyújtani: Mezõ-

kovácsháza Város Polgármesteri Hivatala, 5800 Mezõko-
vácsháza, Árpád u. 176., Bakos István polgármester.

A borítékra kérjük ráírni: ,,Pályázat tûzoltó-parancsnoki
beosztásra”.

A pályázat beérkezésének határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenést (2007. október 11.) követõ
30. nap.

A pályázatok elbírálásáról Mezõkovácsháza Város
Képviselõ-testülete a pályázatbenyújtási határidõt követõ-
en, 2007. november 30-ig dönt.

A pályázat elbírálását követõ 15 napon belül, a pályáza-
tok egyidejû visszaküldésével az érintett pályázók írásbeli
értesítést kapnak.

A pályázattal kapcsolatban Bakos István polgármester a
(68) 381-011-es telefonszámon nyújt felvilágosítást.

Mucsony Nagyközség
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot hirdet
határozott idejû jegyzõi állás betöltésére

A pályázat benyújtásának feltételei:
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi

doktori végzettség,
– legalább ötéves közigazgatási gyakorlat,
– közigazgatási vagy jogi szakvizsga,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet.

A jegyzõ a köztisztviselõk jogállásáról szóló, többször
módosított 1992. évi XXIII. törvény 22/A. § (8) bekezdése
alapján vagyonnyilatkozat-tételre köteles.
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A pályázatnak tartalmaznia kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– a jegyzõi munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai

vezetési elképzeléseket,
– az iskolai végzettséget, valamint a szakvizsga letéte-

lét igazoló okiratok másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a Ktv. 7. § (7) bekezdése alapján írásbeli nyilatkoza-

tot arról, hogy a pályázó a vagyonnyilatkozattal kapcsolat-
ban nyilatkozattételi kötelezettségének eleget tesz.

Bérezés és kinevezés: a köztisztviselõk jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. tv. szerint.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenést (2007. október 11.) követõ
30. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidõ
lejártát követõ elsõ képviselõ-testületi ülés idõpontja.

Az állás betölthetõ: 2008. január 1-jétõl.
A pályázatot személyesen vagy postai úton lehet be-

nyújtani Mucsony nagyközség polgármesteréhez: Viszlai
Viktor, 3744 Mucsony, Fõ út 2., telefon: (48) 403-078.
A borítékon tüntessék fel: „Jegyzõi pályázat”.

Pápa Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

aljegyzõi munkakör betöltésére

A képviselõ-testület a pályázatot a többször módosított
1990. évi LXV. törvény 36. § (1) bekezdésében foglaltak
alapján írja ki.

Ellátandó feladatok: a többször módosított 1990. évi
LXV. törvény 36. § (3) bekezdésében meghatározott fel-
adatok.

Pályázati feltételek:
– egyetem állam- és jogtudományi karán szerzett jogi

végzettség, jogi szakvizsga,
– legalább tíz év közigazgatásban szerzett gyakorlat,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet.

A pályázathoz mellékelni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– képzettséget tanúsító okirat(ok) másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-

ványt,
– a pályázónak a munkakör betöltésével kapcsolatos

szakmai elképzeléseit.

Illetmény: a köztisztviselõk jogállásáról szóló törvény
és a helyi rendelet alapján.

Egyéb juttatások: ruházatiköltség-térítés, étkezési hoz-
zájárulás, 13. havi illetmény, valamint a helyi rendelet
alapján biztosított egyéb juttatások.

A pályázat benyújtásának határideje:

2007. december 31.

A pályázat elbírálásáról a pályázat benyújtási határide-
jének lejártát követõ ülésen dönt a képviselõ-testület.

Az állás az elbírálást követõen betölthetõ.
Az állás betöltésének feltétele az eskü, valamint va-

gyonnyilatkozat tétele.
A pályázatot Pápa Város Önkormányzatának polgár-

mesteréhez kell benyújtani: 8500 Pápa, Fõ u. 12. Telefon:
(89) 324-585, fax: (89) 515-083.

Pusztamérges Község
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot hirdet
jegyzõi állás betöltésére

A munkakör betöltésére a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 36. § (1) bekezdése, vala-
mint a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.
törvény (Ktv.) 8. § (1) bekezdése alapján kerül sor.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– állam- és jogtudományi kar doktori, vagy igazgatás-

szervezõi képesítés,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga (a Ktv. alapján

felmentés adható),
– legalább 2 éves közigazgatási gyakorlat.

A pályázathoz mellékelni kell:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok

másolatát,
– részletes szakmai önéletrajzot,
– a jegyzõi munkakör ellátásával kapcsolatos elképze-

léseket tartalmazó szakmai programot,
– nyilatkozatot az elõírt vagyonnyilatkozat-tételi köte-

lezettség teljesítésének vállalásáról,
– nyilatkozat, hogy a pályázat elbírálásában részt ve-

võk a pályázat tartalmát megismerhetik.

A kinevezés határozatlan idõre szól, a Ktv. alapján elõ-
írt próbaidõ kikötésével. A munkakört teljes munkaidõben
kell ellátni.
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Az illetmény és egyéb juttatások megállapítása a Ktv.
alapján történik.

A pályázat benyújtása: a Belügyi Közlönyben történõ
megjelenést (2007. október 11.) követõ 30 napon belül
Pusztamérges község polgármesteréhez az alábbi címre:
6785 Pusztamérges, Móra tér 2.

A pályázatot tartalmazó zárt borítékra kérjük ráírni:
„Jegyzõi pályázat”.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítást lehet kérni
dr. Papp Sándor polgármestertõl személyesen, vagy a (62)
286-851-es telefonszámon.

A pályázatok elbírálásáról Pusztamérges Község Kép-
viselõ-testülete a pályázat benyújtási határidejét követõ
legközelebbi ülésén dönt.

Sümeg Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete
pályázatot ír ki

aljegyzõi állás betöltésére

Pályázati feltételek:
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi

doktori képesítés vagy okleveles közigazgatási menedzser
szakképesítés,

– jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
– legalább 2 éves közigazgatási gyakorlat,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a végzettséget tanúsító okiratok másolatát,
– nyilatkozatot a pályázat nyilvános, illetve zárt ülésen

történõ tárgyalásáról.

A pályázat benyújtásánál elõnyt jelent az egyetemi vagy
fõiskolai szintû felsõoktatásban szerzett közgazdasági
vagy pénzügyi és számviteli szakképzettség.

Az iskolai végzettséget tanúsító eredeti okiratokat a sze-
mélyes meghallgatáson kell bemutatni.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenést (2007. október 11.) követõ
30. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határ-
idõt követõ 30. nap, illetõleg az azt követõ elsõ képvise-
lõ-testületi ülés.

Az állás betölthetõ: az elbírálást követõ hó 1. napjától.
A kinevezés határozatlan idõre szól. Illetmény és egyéb

juttatások: a Ktv., a vonatkozó helyi önkormányzati rende-
let és a Közszolgálati szabályzat alapján.

A pályázatot Sümeg város jegyzõjéhez (polgármesteri
hivatal 8330 Sümeg, Béke tér 7.) kell benyújtani. A postai
úton érkezõ pályázatokra kérjük ráírni: „Aljegyzõi pá-
lyázat”.

Szepetnek Község
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot hirdet
könyvvizsgálói feladatok ellátására

A munkakör betöltésére a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 92/A. § (2) bekezdése alap-
ján kerül sor. A munkakör a könyvvizsgálói feladatok ellá-
tása a 2007. évi pénzforgalmi jelentés, könyvviteli mérleg,
pénzmaradvány- és eredménykimutatásának felülvizs-
gálata.

A pályázaton belföldi természetes és jogi személyek ve-
hetnek részt, akik rendelkeznek a magyar jogszabályok
szerinti könyvvizsgálói jogosultsággal, valamint költség-
vetési minõsítéssel és igazolják a magyar könyvvizsgálói
kamarai tagságukat, valamint önkormányzati könyvvizs-
gálat területén legalább ötéves gyakorlattal rendelkeznek.

A pályázathoz csatolni kell:
– a pályázó nevét, tevékenységének rövid szakmai be-

mutatását,
– a könyvvizsgálói jogosultságot igazoló dokumen-

tumot,
– kamarai tagsági számot, és a kamarai tagság igazo-

lását,
– szakmai referenciák ismertetését,
– összeférhetetlenségi nyilatkozatot,
– felelõsségbiztosítás meglétének igazolását,
– a könyvvizsgálói díj mértékének és a fizetési feltéte-

leknek a meghatározását.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenést (2007. október 11.) követõ
30. nap.

A pályázatokat Szepetnek község polgármesteréhez
(8861 Szepetnek, Petõfi u. 70.) kell címezni „Könyvvizs-
gálói pályázat” jelzéssel.

A beérkezett pályázatokat Szepetnek Község Önkor-
mányzatának Képviselõ-testülete a pályázat benyújtásá-
nak határidejét követõ képviselõ-testületi ülésen bírálja el.
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Zsámbék Nagyközség
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot hirdet
jegyzõi állás betöltésére

Pályázati feltételek:
– állam- és jogtudományi doktori képesítés, vagy igaz-

gatásszervezõi fõiskolai képzettség, vagy okleveles köz-
igazgatási menedzser képesítés,

– közigazgatási és/vagy jogi szakvizsga,
– legalább kétéves közigazgatási gyakorlat,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet.

A pályázathoz csatolni kell:
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– végzettséget igazoló okiratok közjegyzõ által hitele-

sített másolatát,
– részletes szakmai önéletrajzot,
– a hivatali munka irányításával kapcsolatos elképzelé-

seket,
– nyilatkozat arról, hogy az elbírálásban részt vevõk

megismerhetik a pályázó anyagát.

A kinevezés határozatlan idõre szól, a munkakört teljes
munkaidõben kell ellátni.

Illetmény és egyéb juttatás a Ktv. és helyi rendeletek
alapján.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenést (2007. október 11.) követõ
30 napon belül.

A pályázat elbírálására a benyújtásra elõírt határidõt kö-
vetõ elsõ rendes képviselõ-testületi ülésen kerül sor.

Az állás betöltésének idõpontja: 2007. december 1.
A pályázatot Zsámbék Nagyközség polgármesteréhez

kell benyújtani. Cím: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2–4.,
telefon (23) 565-710. A borítékon kérjük feltüntetni:
„Jegyzõi pályázat”.

Bénye és Káva községek
önkormányzatának képviselõ-testületei

pályázatot írnak ki
körjegyzõi állás betöltésére

Pályázati feltételek:
– igazgatásszervezõ vagy állam- és jogtudományi dok-

tori képesítés,
– közigazgatási vagy jogi szakvizsga,
– legalább ötéves szakmai gyakorlat,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet, cselekvõképesség,
– kinevezés esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezett-

ség a Ktv. 22/A. §-a alapján.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– a képesítést tanúsító okiratok fénymásolatát (eredeti

okiratok meghíváskor történõ bemutatása szükséges),
– szakmai programot, vezetõi elképzelést,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizo-

nyítványt,
– nyilatkozatot arról, hogy az elbírálásban részt vevõk

megismerhetik a pályázó anyagát.

Elõnyt jelent:
– közigazgatási szakmacsoporthoz tartozó képzettség,
– közigazgatásban szerzett vezetõi gyakorlat,
– számítástechnikai ismeretek,
– gépjármû-vezetõi engedély és saját gépjármû haszná-

latának vállalása.

Bérezés a köztisztviselõk jogállásáról szóló törvény
szerint.

A pályázó részére a két önkormányzat lakást nem biz-
tosít.

Ellátandó feladat: az újonnan alakuló pályázatot kiíró
települések körjegyzõi feladatainak ellátása.

A pályázat benyújtásának határideje:

2007. október 31.

A pályázat elbírálásának határideje: 2007. november 30.
Az álláshely 2008. január 1. napjától tölthetõ be.
A kinevezés határozatlan idõre szól.
A pályázatot Racskó Károly, Bénye község polgármes-

teréhez kell benyújtani. Cím: 2216 Bénye, Fõ u. 74.
A borítékon kérjük feltüntetni: „Jegyzõi pályázat”
A pályázat elbírálását követõ 8 napon belül minden pá-

lyázó írásos értesítést kap.
Érdeklõdni lehet Bénye és Káva polgármesterénél.
A képviselõ-testület jogosult a pályázatot érvénytelen-

nek nyilvánítani.

Kajászó Község
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot hirdet
jegyzõi álláshely betöltésére

Ellátandó feladat: a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 36. §-ában, valamint egyéb jog-
szabályban a jegyzõ számára meghatározott hatáskör és
feladatkör.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
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– büntetlen elõélet,
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi

doktori képesítés,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy az Orszá-

gos Közigazgatási Vizsgabizottság elnöksége által a tel-
jeskörûen közigazgatási jellegûnek minõsített tudomá-
nyos fokozat alapján adott mentesítés,

– legalább kétéves közigazgatási gyakorlat,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása,

A pályázathoz mellékelni kell:
– képzettséget igazoló okiratok fénymásolatát (eredetit

a személyes meghallgatáskor be kell mutatni),
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– részletes szakmai önéletrajzot,
– a munkakör betöltésével kapcsolatos szakmai és ve-

zetési programot,
– közigazgatási gyakorlatra vonatkozó igazolást,
– nyilatkozatot arról, hogy a képviselõ-testület a pályá-

zat elbírálásával kapcsolatos napirendjét zárt vagy nyilvá-
nos ülésen tárgyalja, s hozza meg döntését,

– nyilatkozat arról, hogy a pályázat benyújtásának té-
nye, a benyújtott pályázat tartalma a jogszabály erejénél
fogva betekintésre jogosultakon kívül közölhetõ-e harma-
dik személlyel.

Hiánypótlásra lehetõség nincs.

Illetmény és egyéb juttatások: a köztisztviselõk jogállá-
sáról szóló 1992. évi XXIII. törvény alapján.

Az pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: helyben lakás
vállalása, Kajászó környéki lakhely.

Az álláshely várhatóan 2007. december 1. napjától tölt-
hetõ be.

A pályázat benyújtásának határideje: a pályázati felhí-
vás Belügyi Közlönyben történõ megjelenését (2007. októ-
ber 11.) követõen 30 napon belül.

A pályázat elbírálása: a pályázat benyújtási határidejé-
nek lejártát követõ legközelebbi képviselõ-testületi ülés.
A döntést megelõzõen a pályázók személyes meghallga-
tásra kerülnek. A képviselõ-testület jogosult a pályázati el-
járást eredménytelennek minõsíteni. A képviselõ-testület a
döntésérõl 8 napon belül írásban értesíti a pályázókat.

A pályázatot írásban Kajászó Község Önkormányzat
polgármesteréhez, Mohácsi Györgynéhez lehet benyúj-
tani. Cím: 2472 Kajászó, Rákóczi u. 71.

A pályázattal kapcsolatban további információt szintén
a polgármestertõl lehet kérni. Telefon: (22) 455-528, illet-
ve (30) 641-0714.

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,
– igazgatás-szervezõi 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.

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.
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A Somogy Megyei Önkormányzat fõjegyzõje
pályázatot hirdet

az Önkormányzati Hivatal
Humánszolgáltatási fõosztály

fõosztály-vezetõi munkakörének betöltésére

A munkakör betölthetõ a Köztisztviselõk jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. tv. (továbbiakban: Ktv.) 10. §-ában
foglaltak alapján.

Az ellátandó fõosztály-vezetõi feladatok:
Az önkormányzat humánpolitikai célkitûzéseivel össz-

hangban a fõosztályon az oktatási és közmûvelõdési, az
egészségügyi, szociálpolitikai és gyermekvédelmi, vala-
mint sportirodában dolgozó köztisztviselõk, ügykezelõk
munkájának koordinálása, irányítása, ellenõrzése a vonat-
kozó jogszabályok, önkormányzati rendeletek és határoza-
tok szellemében.

Pályázati feltételek:
– bölcsészettudományi területen szerzett egyetemi

szintû szakképzettség,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– a Ktv. 21. §-a szerinti összeférhetetlenség hiánya,
– kinevezés esetén a Ktv. 22/A. §-a alapján vagyonnyi-

latkozat-tételi teljesítése,
– közigazgatási, vagy jogi szakvizsga (vagy az alól va-

ló mentesülés igazolása) megléte (a munkáltató szakvizs-
gával nem rendelkezõ pályázót is kinevezhet, feltéve,
hogy a kinevezéstõl számított 1 éven belül a jogi, vagy
közigazgatási szakvizsgát, vagy a szakvizsga alól az OKV
elnöksége által a teljeskörûen közigazgatási jellegûnek
minõsített tudományos fokozat alapján adott mentesítést
megszerzi).

A pályázathoz csatolni kell:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– részletes szakmai önéletrajzot eddigi és jelenlegi

munkaköreinek ismertetésével,
– a képesítést igazoló dokumentumok másolatát.

Bérezés és egyéb juttatás: a Ktv., valamint a hivatal köz-
tisztviselõi közszolgálati jogviszonyának egyes kérdései-
rõl szóló 4/2002. (V. 18.) ÖR, a hivatal ügyrendje és köz-
szolgálati szabályzata alapján.

A pályázat benyújtásának határideje: a Magyar Köz-
löny Hivatalos Értesítõjében történõ megjelenést követõ
15. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határ-
idõt követõ 15. nap.

A pályázat elbírálásának módja: a munkakör betöltésé-
rõl a közgyûlés elnöke egyetértésével a fõjegyzõ dönt.

A munkakör a döntést követõen azonnal betölthetõ,
3 havi próbaidõ kikötése mellett.

A pályázat beküldendõ a Somogy Megyei Önkormány-
zat fõjegyzõjének címére (Kaposvár, Csokonai u. 3.).

Szervezeti hírek

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
ALAPÍTÓ OKIRATA

A Kecskeméti Fõiskola alapító okirata

A Kecskeméti Fõiskola (a továbbiakban: intézmény) ré-
szére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tör-
vény 88. §-a, valamint a felsõoktatásról szóló 2005. évi
CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 16. §-ának
(1) bekezdése és a 115. § (2) bekezdésének b) pontja alap-
ján az alábbi alapító okiratot adom ki.

A felsõoktatási intézményhálózat átalakításáról, továbbá
a felsõoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény módosítá-
sáról szóló 1999. évi LII. törvény rendelkezései alapján
2000. január 1-jei hatállyal létrehozott intézmény, amely-
nek jogelõdei:

− a Gépipari és Automatizálási Mûszaki Fõiskola,
amely a Gépipari és Automatizálási Mûszaki Fõiskola lé-
tesítésérõl szóló 1969. évi 24. sz. tvr. és a Gépipari és
Automatizálási Mûszaki Fõiskola irányításáról, képzési
rendjérõl, valamint a kecskeméti Felsõfokú Gépipari és
Automatizálási Technikum átszervezésével kapcsolatos
átmeneti intézkedésekrõl szóló 1032/1969. (VIII. 31.)
Korm. határozat alapján, a Felsõfokú Gépipari és Automa-
tizálási Technikum átszervezésével jött létre.

− a Kecskeméti Tanítóképzõ Fõiskola, amelynek törté-
neti elõzménye az 1910-ben megnyitott Mezõgazdasági
Szaktanítóképzõ Intézet, az 1917-ben, illetve 1918-ban
Kecskeméten létesített felekezeti tanítóképzõ intézetek,
közvetlen jogelõdje a tanító- és óvónõképzésrõl szóló
1958. évi 26. sz. tvr. és a tanító- és óvónõképzésrõl szóló
1958. évi 26. sz. tvr. végrehajtásáról szóló 187/1958.
(M. K. 23.) MM számú utasítás alapján 1959-ben létreho-
zott felsõfokú Kecskeméti Óvónõképzõ Intézet és a Ma-
gyar Népköztársaság felsõoktatási intézményeirõl szóló
1986. évi 13. sz. tvr. alapján létrejött Kecskeméti Tanító-
képzõ Fõiskola.

− a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem kecskeméti
Kertészeti Fõiskolai Kara, amely a Kertészeti Egyetemen
Kertészeti Fõiskolai Kar létesítésérõl szóló 1038/1971.
(IX. 8.) Korm. határozat alapján vált az egyetem fõiskolai
karává, a kecskeméti Felsõfokú Mezõgazdasági Techni-
kum átszervezésével.
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1. Az intézmény hivatalos neve: Kecskeméti Fõiskola
– rövidített megnevezése: KF.
– angol nyelvû megnevezése: Kecskemét College.

2. Az intézmény alapítója a Magyar Köztársaság Or-
szággyûlése.

3. Az intézmény fenntartójának, alapító jogok gyakorló-
jának (felügyeleti szervének):

3.1. megnevezése: Oktatási és Kulturális Minisztérium
3.2. címe: 1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

4. Az intézmény mûködési helye
4.1. székhelye: 6000 Kecskemét, Ceglédi út 2.,
4.2. telephely: nincs az intézménynek.
4.3. Az intézmény székhelyen kívüli képzésének szék-

helyei:
– 5000 Szolnok, Baross u. 37.,
– 7400 Kaposvár, Pázmány Péter u. 17.,
– 6430 Bácsalmás, Szent János u. 5.,
– 9999 Révkomárom (Szlovákia), Hradná ul. 2.

4.4. Az intézmény által alapított és fenntartott közokta-
tási intézmény

– neve: Kecskeméti Fõiskola Tanítóképzõ Fõiskolai
Kar Petõfi Sándor Gyakorló Általános Iskola

– címe: 6000 Kecskemét, Budai u. 7.,

– neve: Kecskeméti Fõiskola Tanítóképzõ Fõiskolai
Kar Gyakorló Óvoda

– címe: 6000 Kecskemét, Kaszap u. 6–14.

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: 803218

7. Az intézményhez részben önállóan gazdálkodó költ-
ségvetési szerv nem tartozik.

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, továbbá szakirányú tovább-
képzést folytathat, s e képzésben oklevelet ad ki.

– Az oktatási miniszternek az 1993. évi LXXX. tör-
vény alapján kiadott szakindítási engedélyek alapján kifu-
tó rendszerben fõiskolai szintû képzést folytat.

– A 8.1.2. pontban meghatározott szakmacsoportban
felsõfokú szakképzést folytathat s e képzésben bizonyít-
ványt 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.

– Közoktatási intézmény alapítójaként és fenntartója-
ként közoktatási feladatokat lát el, pedagógusképzést foly-
tató intézményként gyakorló közoktatási intézmény fenn-
tartója.

– A gyakorlati képzés megvalósítása érdekében tan-
gazdaságot üzemeltet.

– Az Ftv.-ben foglaltak alapján részt vesz az agrárgaz-
daság körébe tartozó feladatok ellátásában a vonatkozó
külön jogszabályok rendelkezése szerint.

– A nemzeti és az egyetemes kultúra és a mûvészetek
közvetítésével, mûvelésével és fejlesztésével, az anyanyelvi
és az idegen nyelvi ismeretek fejlesztésével hozzájárul a
hallgatóknak az értelmiségi létre történõ felkészítéséhez.

– Az oktatási, a kutatási és mûvészeti tevékenységek
színvonalas ellátásához szükséges nemzetközi kapcsola-
tait fejleszti és ápolja.

– Tankönyv-, jegyzet- és elektronikusadathordozó-ki-
adást, taneszköz-fejlesztést végez.

– Az alaptevékenységi körbe tartozó hallgatók részére
saját szervezetében tankönyv-, jegyzet- és interaktív elekt-
ronikus oktatási segédanyag-ellátást, könyvtári és labora-
tóriumi szolgáltatást, kollégiumi elhelyezést, kulturális és
sportolási lehetõséget nyújt, továbbá olyan szolgáltatáso-
kat, amelyek a hallgatók beilleszkedését, munkaerõ-piaci
esélyeinek növelését, egészséges életvitelét és egészség-
ügyi ellátását szolgálják.

– Diákotthoni szolgáltatást nyújt.
– Az alkalmazásban 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.

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.
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Az intézmény tevékenységeinek tevékenységi körök
szerinti (TEÁOR) részletes felsorolása:

alaptevékenységek:
80.30 felsõoktatás,
80.10 alapfokú oktatás,
80.42 máshova nem sorolt felnõtt- és egyéb oktatás,
72.30 adatfeldolgozás,
72.40 adatbázis-tevékenység, online kiadás,
73.10 mûszaki kutatás, fejlesztés,
73.20 humán kutatás, fejlesztés,
92.52 múzeumi tevékenység, kulturális örökség vé-

delme,
92.51 könyvtári, levéltári tevékenység,
92.61 sportlétesítmény mûködtetése,
85.32 szociális ellátás elhelyezés nélkül.

8.1.1. Képzési terület és képzési szint, amelyeken az in-
tézmény képzést folytat, illetve folytathat

képzési terület:
– agrár,
– informatika,
– mûszaki,
– pedagógusképzés;

alapképzés:
– székhelyen: agrár, informatika, mûszaki, pedagógus-

képzés;
– székhelyen kívül: agrár (Bácsalmás, Révkomárom),

mûszaki (Szolnok).

8.1.2. Felsõfokú szakképzés szakmacsoportja, amelyben
az intézmény szakképzést folytat, illetve folytathat

székhelyen:
– gépészet,
– kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció,
– oktatás,
– mezõgazdaság;

székhelyen kívül:
– gépészet (Kaposvár).

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;

– tanfolyamok tartása;
– továbbképzés;
– felnõttképzési tevékenység;
– az Országos Képzési Jegyzékben szereplõ, szakké-

pesítést nyújtó iskolarendszeren kívüli szakképzés foly-
tatása,

– a képzéshez kapcsolódó tudományterületeken, mûvé-
szeti ágakban, kultúramûvelés és -fejlesztés, mûvészeti,
szaktanácsadói és egyéb tevékenység;

– az intézményi infrastruktúra szabad kapacitásainak
hasznosítása (kiadói tevékenység, nyomdaipari szolgálta-
tások, nyomdaipari termékek gyártása, munkahelyi ven-
déglátás, üzemi étkeztetés, sportlétesítmények, oktatást
szolgáló helyiségek, valamint kollégiumi szálláshelyek
bérbeadása);

– nyelvvizsgáztatási tevékenység,
– vizsgáló laboratóriumi tevékenység.

Az intézmény tevékenységeinek tevékenységi körök
szerinti (TEÁOR) részletes felsorolása:

kiegészítõ tevékenységek:
01.1 növénytermelés,
01.4 növénytermelési állattenyésztési szolgáltatás,
55.23 egyéb szálláshely-szolgáltatás,
55.51 munkahelyi étkeztetés,
70.12 ingatlanforgalmazás,
70.20 ingatlan bérbeadása, üzemeltetése,
72.60 egyéb számítástechnikai tevékenység,
73.10 mûszaki kutatás, fejlesztés,
73.20 humán kutatás, fejlesztés,
74.15 vagyonkezelés,
74.30 mûszaki vizsgálat-elemzés,
80.42 máshova nem sorolt felnõtt- és egyéb oktatás,
92.61 sportlétesítmény mûködtetése,
92.62 egyéb sporttevékenység,
22.11 könyvkiadás,
22.13 idõszaki kiadvány kiadása,
22.14 hangfelvétel kiadása,
22.15 egyéb kiadás,
92.51 könyvtári, levéltári tevékenység,
92.52 múzeumi tevékenység, kulturális örökség vé-

delme.

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.
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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 a Kecskeméti Fõiskolának vállalkozási tevékeny-
sége.

9. Az intézmény tagolásának elvei (az 1. számú mellék-
letnek megfelelõen)

9.1. Az intézményben oktatási, tudományos kutatási
szervezeti egységként karok, intézetek, tanszékek és tan-
gazdaság mûködik.

Az intézmény karokra tagozódik. A karok egy vagy
több szakmailag összetartozó, a 8.1.1. pont szerinti képzé-
si területeken, képzési szinteken folyó képzés feladatainak
ellátását szervezik. Az intézmény karai:

– Kertészeti Fõiskolai Kar,
– Gépipari és Automatizálási Mûszaki Fõiskolai Kar,
– Tanítóképzõ Fõiskolai Kar.
9.2. Az intézményben kollégiumi, informatikai háló-

zati, valamint könyvtár és információs feladatokat ellátó
szolgáltató szervezeti egységek mûködnek.

9.3. Az intézmény mûködtetési feladatainak ellátásához
funkcionális szervezeti egységként rektori hivatalt, gazda-
sági-mûszaki fõigazgatóságot, belsõ ellenõrzési csoportot
és oktatási irodát tart fenn.

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 ingatlanok,

melyek az intézmény vagyonkezelésében vannak a Kincs-
tári Vagyoni Igazgatósággal kezelõi jogra vonatkozó szer-
zõdés szerint. (2. számú melléklet szerint)

10.2. Az intézmény tulajdonában lévõ ingatlanok jegy-
zéke: nincs az intézménynek.

10.3. További, az intézmény használatában lévõ ingat-
lanok és a használat jogcíme: 3. számú melléklet szerint.

11. Az intézmény hallgatói létszáma:
– az Ftv.-ben meghatározottak szerint felvehetõ maxi-

mális hallgatói létszám 6800 fõ, amely számított hallgatói
létszámként 4765 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 dokumentu-
mai a Szervezeti és mûködési szabályzat mellékletét ké-
pezik.

13. Az alapító okirat a 16131-2/2006. számú alapító ok-
irat módosításával készült és a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okirat szövegét tartalmazza.

Budapest, 2007. július 4.

(Ügyiratszám: 17052-1/2007.)

Dr. Hiller István s. k.,
oktatási és kulturális miniszter
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1. számú melléklet
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2. számú melléklet

A Kecskeméti Fõiskola kezelésében lévõ ingatlanok

Sorszám Helyrajzi szám Cím Terület (ha) Megjegyzés

1. 167. Balatonfenyves, Kaposvári út 30–32. 0,1737

2. 0511. Kecskemét, Kisfái 181. 15,4907

3. 0573/11. Kecskemét, Kisfái 181. 71,3967

4. 0580/17. Kecskemét, Kisfái 181. 24,4681

5. 0580/18. Kecskemét, Kisfái 181. 2,4811

6. 0580/28. Kecskemét, Kisfái 181. 0,1957

7. 0580/29. Kecskemét, Kisfái 181. 0,1925

8. 0580/32. Kecskemét, Kisfái 181. 103,5801

9. 0581. Kecskemét, Kisfái 181. 1,2596

10. 0582/1. Kecskemét, Kisfái 181. 4,2038

11. 0583. Kecskemét, Kisfái 181. 1,7231

12. 0605/214. Kecskemét, Kisfái 181. 0,2944

13. 0605/215. Kecskemét, Kisfái 181. 0,0886

14. 0605/217. Kecskemét, Kisfái 181. 10,503

15. 0609/5. Kecskemét, Kisfái 181. 0,488

16. 0609/6. Kecskemét, Kisfái 181. 4,5282

17. 0609/11. Kecskemét, Kisfái 173. 0,5006

18. 0609/11/A/6. Kecskemét, Kisfái 173. 0,0033

19. 0609/13. Kecskemét, Kisfái 181. 0,3769

20. 0609/14. Kecskemét, Kisfái 181. 0,3698

21. 0609/15. Kecskemét, Kisfái 181. 0,4516

22. 0609/16. Kecskemét, Kisfái 181. 0,1052

23. 0610/3. Kecskemét, Kisfái 181. 1,2368

24. 0610/4. Kecskemét, Kisfái 181. 0,2557
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Sorszám Helyrajzi szám Cím Terület (ha) Megjegyzés

25. 0610/8. Kecskemét, Kisfái 181. 0,3567

26. 0619/14. Kecskemét, Mészöly Gy. u. 4. 0,2615

27. 0619/14/A/1. Kecskemét, Mészöly Gy. u. 4. 0,0146

28. 01625/2. Kecskemét-Miklóstelep 0,8381

29. 2922. Soltvadkert, Jácint u. 22. 0,0282

30. 3963. Kecskemét, Jókai tér 4. 0,0614

31. 4127/1. Kecskemét, Bocskai u. 0,066

32. 4312. Kecskemét, Õz u. 8. 0,0882

33. 4342. Kecskemét, Kaszap u. 6–14. 1,2441

34. 4346/2. Kecskemét, Kaszap u. 6–14. 0,0881

35. 4750. Kecskemét, Vacsi köz 4. 1,5595

36. 4755. Kecskemét, Vacsi köz 4. 0,6093

37. 4764/2. Kecskemét, Bethlen város 22. 0,1959

38. 5415. Kecskemét, Erdei F. tér 1–3. 2,9749

39. 6124/1. Kecskemét, Ceglédi út 2. 0,0474

40. 6124/2. Kecskemét, Ceglédi út 2. 0,0801

41. 6124/3. Kecskemét, Ceglédi út 2. 0,0839

42. 6124/4. Kecskemét, Ceglédi út 2. 0,0973

43. 6124/5. Kecskemét, Ceglédi út 2. 0,0449

44. 6124/8. Kecskemét, Ceglédi út 2. 1,0826

45. 10009. Kecskemét, Izsáki út 10. 9,1288

46. 20498/4. Kecskemét-Hetényegyháza, Zalagyöngye u. 0,1225 értékesítése folyamatban

47. 21887. Kecskemét-Homokbánya 1,1892

48. 21888. Kecskemét-Homokbánya 0,1458

49. 21889. Kecskemét-Homokbánya 1,3246

50. 21890. Kecskemét-Homokbánya 0,1419

51. 21891. Kecskemét-Homokbánya 1,3443
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Sorszám Helyrajzi szám Cím Terület (ha) Megjegyzés

52. 21894. Kecskemét-Homokbánya 1,0404

53. 21895. Kecskemét-Homokbánya 0,4994

54. 21896. Kecskemét-Homokbánya 0,9828

55. 21897. Kecskemét-Homokbánya 0,4182

56. 21898. Kecskemét-Homokbánya 0,5852

57. 21899/1. Kecskemét-Homokbánya 2,3164

58. 21899/2. Kecskemét-Homokbánya 0,2295

59. 21900. Kecskemét-Homokbánya 1,5175

60. 21901. Kecskemét-Homokbánya 1,0969

61. 21902. Kecskemét-Homokbánya 0,1119

62. 21903. Kecskemét-Homokbánya 0,1159

63. 21904. Kecskemét-Homokbánya 1,1233

64. 21905. Kecskemét-Homokbánya 0,1317

65. 21906. Kecskemét-Homokbánya 0,9046

66. 21907/1. Kecskemét-Homokbánya 0,1303

67. 21907/2. Kecskemét-Homokbánya 0,4263

68. 21907/3. Kecskemét-Homokbánya 0,3361

69. 21908. Kecskemét-Homokbánya 0,3679

70. 21909. Kecskemét-Homokbánya 0,6314

71. 21910. Kecskemét-Homokbánya 1,4399

72. 21911. Kecskemét-Homokbánya 2,7726

73. 21912. Kecskemét-Homokbánya, Homokszem u. 3–5. 1,8286

74. 21913. Kecskemét-Homokbánya 0,1069

75. 21914. Kecskemét-Homokbánya 1,0731

76. 21915. Kecskemét-Homokbánya 0,9566

77. 21916. Kecskemét-Homokbánya 0,8323

78. 21917. Kecskemét-Homokbánya 0,3084
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Sorszám Helyrajzi szám Cím Terület (ha) Megjegyzés

79. 21918. Kecskemét-Homokbánya 0,6019

80. 21920/1. Kecskemét-Homokbánya 0,268 ingyenes átadás önkormányzatnak folyamatban

81. 21922. Kecskemét-Homokbánya 0,7106

82. 21923. Kecskemét-Homokbánya 0,8831

83. 21924. Kecskemét-Homokbánya 0,1627

84. 21925. Kecskemét-Homokbánya 0,9354

85. 21926. Kecskemét-Homokbánya 0,1646

86. 21927. Kecskemét-Homokbánya 1,0293

87. 21928. Kecskemét-Homokbánya 0,2404

88. 21929. Kecskemét-Homokbánya 0,885

89. 21930. Kecskemét-Homokbánya 0,7931

90. 21932. Kecskemét-Homokbánya 0,6022

91. 21933. Kecskemét-Homokbánya 0,1491

92. 21934/1. Kecskemét-Homokbánya 0,3329

93. 21934/2. Kecskemét-Homokbánya 1,2521

94. 21936. Kecskemét-Homokbánya 1,6908

95. 21937. Kecskemét-Homokbánya 0,053

96. 21938. Kecskemét-Homokbánya 0,652

97. 21940. Kecskemét-Homokbánya 0,3587

98. 21941/1. Kecskemét-Homokbánya 0,72

99. 21941/2. Kecskemét-Homokbánya 1,1835

100. 21943. Kecskemét-Homokbánya 0,7822

101. 21944. Kecskemét-Homokbánya 0,9146

102. 21945. Kecskemét-Homokbánya 0,2954

103. 21946. Kecskemét-Homokbánya 0,3717

104. 21947. Kecskemét-Homokbánya, Válik köz 0,5434

105. 21948. Kecskemét-Homokbánya, Válik köz 0,1701

2007/43.szám
H

I
V

A
T

A
L

O
S

É
R

T
E

S
Í

T
Õ

2689



Sorszám Helyrajzi szám Cím Terület (ha) Megjegyzés

106. 21949. Kecskemét-Homokbánya, Válik köz 0,849

107. 21950. Kecskemét-Homokbánya, Válik köz 0,3178

108. 21951. Kecskemét-Homokbánya, Válik köz 0,8771

109. 21952. Kecskemét-Homokbánya, Válik köz 0,84

110. 21953. Kecskemét-Homokbánya, Válik köz 0,7621

111. 21954. Kecskemét-Homokbánya 0,5904

112. 21955. Kecskemét-Homokbánya 2,9639

113. 21956. Kecskemét-Homokbánya 1,0428

114. 21957. Kecskemét-Homokbánya 2,1911

115. 21958. Kecskemét-Homokbánya 1,217

116. 21959. Kecskemét-Homokbánya 6,7747

117. 21960. Kecskemét-Homokbánya 0,1483

118. 1633. Mátraszentlászló, Kossuth u. 0,0612 Szakszervezeti tulajdon

3. számú melléklet

A Kecskeméti Fõiskola használatában lévõ ingatlanok

Sorszám Helyrajzi szám Cím Terület (ha) Megjegyzés

1. 4126. Kecskemét, Bocskai u. 19. 0,1015 Bírósági ítélet alapján önkormányzati tulajdon

2. 4191. Kecskemét, Budai u. 7. 0,3036 Bírósági ítélet alapján önkormányzati tulajdon

3. 0619/36. Kecskemét, Mészöly Gy. u. 4. 0,3509 NFA tulajdona – használata jogilag rendezetlen
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A FELAJÁNLOTT ADÓ FELHASZNÁLÁSÁRÓL

„A Vasút a gyermekekért” Alapítvány javára az adózók 2006. évben 2 904 594 Ft-ot ajánlottak fel jövedelemadó-
juk 1%-ából.

Az összeget a gyermekek létszáma alapján a következõk szerint osztottuk fel az alapítvány 8 intézménye között:

Kaposvári Diákotthon 463 136 Ft
Szegedi Diákotthon 314 630 Ft
Debreceni Óvoda 513 093 Ft
Dunakeszi Óvoda 574 358 Ft
Hatvani Óvoda 379 076 Ft
Nagykanizsai Óvoda 189 275 Ft
Szegedi Óvoda 260 376 Ft
Székesfehérvári Óvoda 210 650 Ft

Óvodáink, diákotthonaink a fenti összegeket kirándulásra, játékok, sporteszközök, udvari játékok, könyvek vásárlá-
sára, színházlátogatásra, kulturális és sportrendezvények szervezésére használták fel.

„A Vasút a gyermekekért” Alapítvány köszöni az adófizetõk támogatását.
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ÁLLAMI VAGYON BÉRBEADÁSA

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal (4400 Nyíregyháza, Keleti u. 1., a to-
vábbiakban: MGSZH) kizárólag laboratóriumi célú használatra 2012. december 31-ig

bérbe adja

a kezelésében lévõ Nyíregyháza, Kótaji u. 33. sz. alatti telepén elhelyezkedõ különálló laboratórium épületét.

A jelentkezés feltételei:
– gazdasági társaság nevében történõ pályázó esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonat, vagy a bejegyeztetés folya-

matba tételét igazoló cégeljárási igazolás bemutatása,
– a pályázó írásbeli nyilatkozata arról, hogy nincs köztartozása (adó-, vám-, társadalombiztosítási járulék és egyéb, az

államháztartás alrendszereivel szemben fennálló fizetési kötelezettsége).

Egyéb feltételek:
A részletes pályázati dokumentáció átvétele a pályázaton való részvétel feltétele. Ára 0 forint. A dokumentáció átve-

hetõ a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságán
(Nyíregyháza, Kótaji u. 33., titkárság I. emelet 111. szoba.

A pályázat benyújtásának határideje:

2007. november 26-án 12 óra;

helye: 4400 Nyíregyháza, Kótaji u. 33., titkárság I. emelet 111. szoba.

A pályázatok felbontására a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és
Talajvédelmi Igazgatóság kistanácstermében közjegyzõ jelenlétében, 2007. november 26-án 13 órai kezdettel kerül sor.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei MGSZH lehetõséget biztosít a laboratóriumi épület megtekintésére, melyre Sipos
Tibor igazgatóhelyettes a 06 (20) 411-0187-es telefonszámon elõre egyeztetett idõpontban rendelkezésre áll.

A pályázat nyertese a legmagasabb ajánlatot benyújtó pályázó (bérleti díj = bruttó Ft/hó).
Az MGSZH a pályázat nyertesével a pályázati határidõ lejáratától számított 10 naptári napon belül bérleti szerzõ-

dést köt.
A bérlõ a bérleti díjat havonta az adott idõszak elsõ hetében köteles az MGSZ számlájára átutalni.

Érvénytelen az ajánlat, ha:
– a pályázó az MGSZH-tól nem szerezte be a dokumentációt,
– a pályázati feltételeknek nem felelt meg,
– a pályázati eljárás tisztaságát, vagy az MGSZH érdekeit súlyosan sértõ cselekmény miatt a bérbeadás elhalasztásá-

ról kell dönteni.

Az MGSZH fenntartja jogát arra, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

2692 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2007/43. szám

II. FÕRÉSZ: Hivatali igazgatás



KINCSTÁRI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSE

A Heves Megyei Rendõr-fõkapitányság (3300 Eger, Eszterházy tér 2.) – a továbbiakban: HMRFK – az 58/2005.
(IV. 4.) kormányrendelet, valamint a 30/2001. (BK. 13.) BM utasítás vonatkozó rendelkezései alapján

nyilvános árverés

keretében flottaként, egyben értékesíti a Magyar Állam tulajdonában, a HMRFK vagyonkezelésében lévõ alábbi hasz-
nált, selejtezett vagyontárgyakat:

11 db különféle típusú személygépkocsi, 4 db terepjáró személygépkocsi, 2 db motorkerékpár.

A gépjármûveket terhelõ jogok: per-, teher- és igénymentesek.

Áverési biztosíték (bánatpénz): egységesen, minden gépjármûre 30 000 Ft, mely összeg az adásvétel létrejötte esetén a
vevõnek beszámításra kerül a vételárba, az eredménytelenül licitálók részére pedig visszafizetésre kerül az árverés
helyszínén.

Az árverésre kerülõ gépjármûvek a helyszínen, az árverés kezdete elõtt tekinthetõk meg.

Az árverés idõpontja:

2007. november 5., 9.30 óra.

Az árverés helye: HRFK 3300 Eger, Eszterházy tér 2.

Az árverés közjegyzõ és független árverési bonyolító jelenlétében történik. Az árvereztetõ az árverés megkezdésekor
ismerteti az árverés részletes feltételeit. Az árverezõnek személyesen az árverés idõpontját megelõzõen kell jelentkeznie
az árverésen való részvételre.

A jelentkezés feltétele:
– személyazonosság igazolása.

Egyéb feltételek:
– Az adott gépjármû árverésének megkezdése elõtt a bánatpénzt be kell fizetni az árvereztetést végzõ független bo-

nyolító részére a helyszínen.
– Az árverés bonyolítási díja a nyertes árverezõ részérõl megfizetésre kerülõ vételár 3%-a + áfa, mely a nyertes árvere-

zõt (vevõt) terheli.
– Az árvereztetõ az árverés nyertesével az árverés napján köti meg az adásvételi szerzõdést. Az árverés nyertese köte-

les a teljes vételárat és a bonyolítási díjat a szerzõdéskötéssel egyidejûleg megfizetni, ha ezt elmulasztja, az adásvétel
meghiúsul és a bánatpénz a kiírót illeti meg.

– Vételárfizetés és a szerzõdések megkötése az árverés után az árvereztetést végzõ független bonyolító telephelyén
történik.

Az árverés sikertelen, ha nem tettek érvényes vételi ajánlatot.
Az árvereztetõ fenntartja jogát az árverés eredménytelennek nyilvánítására.

Az árverési eljárással kapcsolatban információ kérhetõ a HRFK Mûszaki és Üzemeltetési osztályán Kovács S. Csaba
r. alezredesnél, tel.: 06 (36) 522-148.
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AZ ÁLLAMI SZÁMVEVÕSZÉK VIZSGÁLATAI

Összefoglaló
a helyi és a helyi kisebbségi önkormányzatok gazdálkodási rendszerének

2006. évi átfogó és egyéb szabályszerûségi ellenõrzésérõl (0726)

Az államháztartás önkormányzati alrendszerét 2006-ban 3187 helyi önkormányzat és 2045 települési kisebbségi ön-
kormányzat alkotta. A helyi önkormányzatok könyvviteli mérlegben kimutatott vagyona 2002–2006 között 6423 mil-
liárd Ft-ról 10 300 milliárd Ft-ra nõtt, a növekedés mintegy kétharmadát a korábban érték nélkül nyilvántartott ingatla-
nok 2003. évben elvégzett érték megállapítása okozta. Az önkormányzatok a 2002. évben 2570 milliárd Ft, a 2006. év-
ben ennél 45%-kal magasabb összegû, 3719 milliárd Ft konszolidált költségvetési bevétellel gazdálkodtak.

Az ÁSZ a 2006. évben 493 helyi önkormányzat (az önkormányzatok 15,5%-a) és 71 települési kisebbségi önkor-
mányzat (a kisebbségi önkormányzatok 3,5%-a) gazdálkodási rendszerének átfogó és egyéb szabályszerûségi ellenõrzé-
sét végezte el. Az ellenõrzés során alapvetõen a 2005. évi gazdálkodásra koncentráltunk, de a helyszíni vizsgálat befeje-
zéséig figyelemmel kísértük a pénzügyi-gazdasági folyamatokat és egyes gazdálkodási tendenciák megítélésénél a
2002–2004 közötti idõszak gazdasági eseményeit, adatait is értékeltük.

Az elmúlt négy évben Budapest Fõváros Önkormányzatánál, valamint az összes megyei, megyei jogú városi, Buda-
pest fõvárosi kerületi és városi önkormányzatnál a gazdálkodási rendszer átfogó ellenõrzését, valamint ennek ellenõrzési
programjához kapcsolódóan a nagyközségi és községi önkormányzatok 59,7%-ánál egyéb szabályszerûségi ellenõrzést
végeztünk. Az ellenõrzést – az ellenõrzési program 2007. évi megújítása elõtt – már több éve közel azonos program alap-
ján végeztük, ezáltal a helyszíni ellenõrzések megállapításai lehetõséget adtak arra, hogy több évet összehasonlító elem-
zésre vállalkozhassunk, valamint az arányokat, a trendeket és a tendenciákat is bemutassuk. A jelentésben az ellenõrzött
önkormányzatoknál tapasztaltak összegzése mellett – mely statisztikai jellegû adatfeldolgozáson is alapul – az ön-
kormányzatok gazdálkodásának országosan jellemzõ tendenciáit és fõbb adatait, mutatószámait is szemléltetjük, a
2003–2006 között történt változás bemutatásához bázisnak a 2002. év adatait tekintettük.

A kiemelt körbe tartozó (megyei, megyei jogú városi, Budapest fõvárosi, fõvárosi kerületi) és a városi önkormányza-
tok körében az elmúlt négy évben a gazdasági programmal rendelkezõ önkormányzatok aránya pozitív irányban válto-
zott. A költségvetési koncepcióban foglaltakat figyelembe vevõ költségvetések évrõl évre nagyobb arányban feleltek
meg a jogszabályi elõírásoknak. A gazdálkodás szabályozottsága javult, melyet jelez, hogy nõtt az elõírt szabályzatokkal
rendelkezõ önkormányzatok aránya, a számlarend kivételével javult a szabályozások minõsége is. A munkafolyamatba
épített ellenõrzés elvégzésének rendszere, színvonala azonban kevésbé javult az elmúlt négy évben.

Az önkormányzatok több mint harmadánál a vagyongazdálkodási rendeletben lehetõvé tették a versenytárgyalás mel-
lõzését, és az elidegenítések során a versenytárgyalási kötelezettségre vonatkozó elõírást az önkormányzatok fele nem
vette figyelembe. Az „üvegzsebrõl” szóló törvény elõírása ellenére az ellenõrzött önkormányzatok mintegy fele évek óta
nem, vagy csak részben tett eleget a támogatások, és az 5 millió Ft értékhatár feletti szerzõdések közzétételi kötelezettsé-
gének. A vagyongazdálkodás szabályozási hiányosságai, a versenytárgyalás nélkül történt elidegenítések, és a közzété-
tel elmulasztása nem segítette a vagyonnal történõ gazdálkodás nyilvánosságát, átláthatóságát. Az önkormányzatok
évente növekvõ számú közbeszerzési eljárást folytattak le. Az ellenõrzött kiemelt körbe tartozó és a városi önkormány-
zatok ötödénél állapítottuk meg, hogy nem folytatta le minden indokolt esetben a közbeszerzési eljárást.

Az államháztartás önkormányzati alrendszere támogatásként (nem szociális ellátásként) évente növekvõ összeget – a
2006. évben 277 milliárd Ft-ot – adott át különbözõ szervezeteknek és a háztartásoknak. A támogatások összegét, a tá-
mogatott célt, a számadási kötelezettség teljesítésének módját, határidejét az elõzõ évhez viszonyítva növekvõ arányban
meghatározták, azonban a számadások ellenõrzését a törvényi elõírás ellenére az önkormányzatok közel tizede nem vé-
gezte el, a rendeltetésszerû felhasználást pedig közel nyolctizednél nem ellenõrizték.

Az önkormányzatok költségvetésben kimutatott egyensúlyi helyzete nem javult. Az ellenõrzött önkormányzatok ki-
lenctizedénél a tervezett költségvetési bevételek nem nyújtottak fedezetet a tervezett költségvetési kiadásokra. A költ-
ségvetési hiány kialakulásában a feladatellátás módjának gazdaságtalan megszervezése, az intézményi kapacitások ala-
csony kihasználtsága, valamint a tervezési hibák is szerepet játszottak. A költségvetési és a pénzügyi egyensúly javításá-
ra tett önkormányzati intézkedések hatására az év végére az ellenõrzöttek mintegy harmadánál a mûködési célú, közel
kétharmadánál a felhalmozási célú költségvetési kiadásoknál volt hiány. A hiányzó bevételt részben hitelfelvétellel pó-
tolták, különösen a folyószámlahitel összege, tartóssága növekedett az elmúlt négy év alatt, növelve az eladósodást. Az
önkormányzatok fele a kötelezõ és önként vállalt feladatait, valamint azok ellátásának módját, mértékét nem határozta
meg, ehhez a jogszabályi elõírások sem nyújtottak számukra megfelelõ segítséget. A kisebbségi önkormányzatok
kiadásaikat évek óta jellemzõen az önkormányzati testületi mûködés feltételeinek biztosítására, valamint a településen
élõ kisebbségek érdekeinek képviseletére és a nemzetiségi hagyományok ápolására fordítják.
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A belsõ ellenõrzési területén elõre lépés történt a belsõ ellenõrzési szervezet kialakítása és szabályozottsága, valamint
a belsõ ellenõrzési kézikönyvek készítése területén. A korábbi számvevõszéki ellenõrzések során tett javaslatok három-
negyedét hasznosították. A Kormánynak és az egyes minisztereknek tett javaslataink hatására érezhetõ javulás figyel-
hetõ meg az önkormányzatok gazdálkodásának kereteit meghatározó szabályozásoknál.

Az elkészített jelentés az interneten a www.asz.hu címen olvasható.

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK

A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium közleménye

Pályázati felhívás
Kis- és Középvállalkozói Célelõirányzatból

a versenyképes vállalkozói tudás támogatására
(Kódszám: KKC-2007-V)

A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium pályázatot hirdet a versenyképes vállalkozói tudás támogatására a Kis- és
Középvállalkozói Célelõirányzatból.

I. A támogatás célja

1.1. Alapvetõ cél

A pályázati konstrukció alapvetõ célja a vállalkozói kultúra fejlesztése és a vállalkozói szellem erõsítése, mindezek ál-
tal a mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése és nemzetköziesedésének elõsegítése.

Jelen pályázati felhívás keretében olyan projektek részesülhetnek támogatásban, amelyek a korszerû tudás- és isme-
retanyag elsajátítását bármelyik vállalkozás számára biztosítják azáltal, hogy azok ismeretanyaga, a programokon el-
hangzott elõadások és egyéb információk, valamint a tanfolyamok tananyaga hozzáférhetõ a minisztérium, a szervezés-
ben közremûködõ hazai és határon túli nonprofit szervezetek, illetve a képzésben részt vevõ hazai felsõfokú oktatási in-
tézmények honlapján. A programok a résztvevõk számára térítésmentesek.

1.2. Részcélok

Az „A” komponens esetében részcél a hazai mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetköziesedésének elõsegítése,
valamint határon túli piaci térnyerésének elõmozdítása rendezvények szervezésével és kiadványok megjelentetésével.
Mind a hazai, mind határon túli üzleti partnereik versenyképességének növelése és vállalkozói kultúrájának fejlesztése
az európai uniós tudás- és tapasztalatátadás révén, az információknak helyben történõ átadásával, összhangban a
2265/2005. (XI. 30.) Korm. határozattal.

A „B” komponens esetében részcél a hazai kis- és középvállalkozások versenyképességének növelését, a vállalkozói
készségek fejlesztését, az üzleti kapcsolatok építését, a hálózatosodást, valamint az EU-piaci rések feltárását és a piaci
expanziót támogató ismeretek elsajátításához szakmaspecifikus oktatási-képzési programok megvalósításának elõsegí-
tése rendezvények szervezésével, kiadványok megjelentetésével és információs szolgáltatás nyújtásával. A kis- és kö-
zépvállalkozások szellemitulajdon-védelmi tudatosságának növelése és iparjogvédelmi kultúrájának fejlesztése, ipar-
jogvédelmi tevékenységük erõsítése tanácsadási, képzési és információs szolgáltatások által.

Mind az „A”, mind a „B” komponens céljait szolgáló programok megvalósítása a Gazdasági Minisztérium Vállalko-
zási Célelõirányzatainak szabályairól szóló 1/2001. (I. 5.) GM rendelet 19. §-a (2) bekezdésének h) és j) pontja szerinti
jogcímen, a Kis- és Középvállalkozói Célelõirányzat [Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetésérõl szóló 2006. évi
CXXVII. törvény 1. melléklet XV. fejezet 25. cím 3. jogcímcsoport] terhére történik.

II. A támogatásra rendelkezésre álló forrás mértéke

A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg:
„A” komponens esetében: 130 millió forint,
„B” komponens esetében: 170 millió forint.
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III. A támogatott pályázatok várható száma

A támogatott pályázatok várható száma:
„A” komponens esetében: 25-30 db
„B” komponens esetében: 35-40 db

IV. Pályázók köre (Támogatásra jogosultak)

1. Pályázhatnak a magyarországi székhelyû, jogi személyiséggel rendelkezõ szervezetek:

„A” komponens esetében:
– Országos és regionális gazdasági érdekképviseletek, gazdasági kamarák;
– Országos és regionális szakmai szövetségek;
– Egyesület;
– Alapítvány;
– Közalapítvány;
– Közhasznú társaság;
– Jogi személyiséggel rendelkezõ önkormányzati társulások;
– Kistérségi társulások;
– Felsõfokú oktatási intézmények.
„B” komponens esetében:
– Országos és regionális gazdasági érdekképviseletek, gazdasági kamarák;
– Országos és regionális szakmai szövetségek;
– Egyesület;
– Alapítvány;
– Közalapítvány;
– Közhasznú társaság;
– Regionális innováció támogatással foglalkozó nonprofit szervezetek;
– Országos és regionális innovációs feladatkörrel megbízott szellemitulajdon-védelmi könyvtárakat (PATLIB),

iparjogvédelmi tájékoztató központokat mûködtetõ intézmények.

2. Kizáró okok

Nem vehet részt a pályázati rendszerben azon pályázó:

– amely csõdeljárás, felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt áll, illetve akinél, vagy amelynél az 1996. évi
XXV. törvény 4. § (2) szerint adósságrendezési eljárást kezdeményeztek;

– azon személy vagy szervezet részére, aki vagy amely a támogatás iránti pályázat benyújtását megelõzõ három nap-
tári éven belül az államháztartás alrendszereibõl, az Európai Unió elõcsatlakozási eszközeibõl, vagy a strukturális ala-
pokból juttatott valamely támogatással összefüggésben a támogatási szerzõdésben vállalt kötelezettségét nem, vagy csak
részben teljesítette, kivéve a vis maior esetét;

– akinek vagy amelynek lejárt esedékességû, meg nem fizetett adó- vagy adók módjára behajtható köztartozása van,
kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett;

– azon szervezetek részére, amelyek nem felelnek meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok – államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. törvény 15. §-ában meghatározott – általános és különös feltételeinek, illetõleg ezen feltételek fenn-
állását nem, vagy nem a külön jogszabályban meghatározott módon igazolják;

– akirõl vagy amelyrõl hitelt érdemlõen bebizonyosodik, hogy a pályázat szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben be-
folyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a pályázat benyújtásakor, vagy ezt követõen bármikor;

– aki, vagy amely ezen pályázat keretében már részesült támogatásban.

Amennyiben a fenti pontok bármelyike teljesül, az a pályázat elbírálásból való kizárását eredményezi. A döntés végle-
ges, annak felülvizsgálatára, jogorvoslatára nincs lehetõség!
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V. A pályázati feltételek

1. Támogatható tevékenységek köre

„A” komponens esetében:
– EU-s képzés, vállalkozói tréningek határon túl
– EU megfelelési és tudásközpontok
– Uniós vállalkozói „legjobb gyakorlatok” („best practices”) tanfolyamok
– Térségi multimédiás távoktató programok

Az „A” komponens célterületei:

1. Kárpátalja
2. Vajdaság
3. Erdély
4. Felvidék
5. Horvátország – Drávaszög
6. Szlovénia – Muravidék
7. Ausztria – Burgenland
Az „A” komponens pályázati csomagjainak részletezését a Pályázati felhívás melléklete tartalmazza.

„B” komponens esetében:
– Szakmaspecifikus oktatási, képzési programok, hálózatépítõ tréningek szervezése és lebonyolítása, a kapcsolódó

ismeretanyagot tartalmazó nyomtatott és elektronikus tájékoztató kiadványok, információs eszközök létrehozása
– Európai vállalkozói információs napok szervezése és lebonyolítása, az üzleti környezetre vonatkozó tájékoztató

anyagok elkészítése
– Tudatosságnövelõ rendezvények, programok szervezése és lebonyolítása, a kapcsolódó ismeretanyagot tartalmazó

nyomtatott és elektronikus tájékoztató kiadványok, tudástranszfer pontok, információs eszközök népszerûsítése, terjesz-
tése, marketingköltségek

– Akkreditált hatósági iparjogvédelmi és szerzõi jogi oktatási, képzési programok, iparjogvédelmi és szerzõi jogi in-
formációs szolgáltatás, szakértõi támogatás szervezése, lebonyolítása, kapcsolódó tájékoztató anyagok elkészítése, ad-
minisztráció, koordináció

Nem támogatható tevékenységek köre:

„B” komponens esetében: profitorientált, harmadik fél részére történõ értékesítésre szánt térítéses szellemitulaj-
don-védelmi szolgáltatások (pl. szabadalmi ügyvivõi tevékenység).

2. Projekt saját forrásigénye

A pályázónak a projekt – „A” komponens esetében pályázati csomagok – finanszírozásához minimum 300 ezer forint
igazolt saját forrással kell rendelkeznie, amelybe bankhitel, magánkölcsön, az államháztartás alrendszereibõl kapott tá-
mogatás nem számítható be.

3. Egyéb, a támogathatósághoz kapcsolódó feltételek:

– A projekt – „A” komponens esetében pályázati csomagok – megvalósításához nyújtott támogatás esetén a szerzõ-
déskötés feltételeként a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium nem ír elõ biztosítékadási kötelezettséget. A szerzõdés-
kötés feltétele, hogy a pályázó felhatalmazói levelet állítson ki valamennyi bankszámlájára, melyben felhatalmazza a Tá-
mogatót azonnali inkasszó benyújtására.

– Mindkét komponens esetében a legkésõbbi teljesítési határidõ:

2008. december 31-e.

– Ugyanazon projekthez támogatás egy elõirányzatból csak egy alkalommal ítélhetõ meg.
– Egy projekthez a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium által meghirdetett különbözõ pályázati felhívások közül

csak egy felhívás keretében lehetséges támogatást igényelni. Amennyiben a pályázat elutasításra vagy visszavonásra ke-
rült, a projekt támogatására módosított, átdolgozott pályázat benyújtása lehetséges.

– Egy pályázaton belül, csak egy komponensre lehet támogatási kérelmet benyújtani.
– Egy pályázó különbözõ célok megvalósítása érdekében több pályázatot is benyújthat, azonban egy pályázó kompo-

nensenként csak egy-egy pályázathoz nyerhet támogatást.
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– Az „A” komponens esetében a felhívás keretében meghirdetett pályázati csomag nyertese csak egy térség rendez-
vényeinek szervezésére szerezhet jogosultságot, az „egyéb” kategória kivételével.

A támogatást a pályázat befogadását megelõzõen megkezdett projektre nem lehet igényelni. A projekt megkezdésé-
nek kritériumait a Pályázati útmutató tartalmazza.

4. Elszámolható költségek

A projekt költségvetésében azok a költségek számolhatók el, amelyek elengedhetetlenül szükségesek a projekt végre-
hajtásához, és megfelelnek a költséghatékonyság elvének, nem haladják meg az adott piacon általánosan elfogadott mér-
téket. A pályázat benyújtásakor a költségeket árajánlattal kell alátámasztani, az elszámolás során számlákkal kell azono-
sítani és igazolni.

„A” komponens esetében:
– EU-megfelelési és tudásközpontok kialakítása esetén technikai eszközök (pl. hangosítás, projektor, vetítõvászon,

laptop, szinkrontolmács-berendezés) bérleti díja, beszerzési költsége;
– fordítás, tolmácsolás díja;
– képzési programok meghirdetése (meghívók elõállítása és postázása, írott és/vagy elektronikus hirdetések megje-

lentetése, megállító/útbaigazító táblák és molinók elkészíttetése): a támogatott költségek legfeljebb 10%-a lehet;
– külsõ-tanácsadói díj;
– meghívott oktató, elõadó díja;
– nyomtatott és elektronikus kiadványok, információs eszközök elõállítási és terjesztési költségei (pl. szerzõi, szer-

kesztõi, lektorálási díj, nyomdai elõkészítés és kivitelezés, CD-ROM mesterlemez-készítés, címkefilmkészítés, CD-tar-
tó tok, fóliázás, feliratozás stb.);

– PR-eszközök (pl. mappa, kitûzõ, toll);
– szállásköltség,
– szervezési költségek: a projekthez igazoltan kapcsolódó költségek (pl. telefon, fax, internet, irodaszer, gépelés, szö-

vegszerkesztés, fénymásolás, sokszorosítás, honlapfejlesztés), amely a támogatott költségek legfeljebb 15%-a lehet;
– technikai eszközök (pl. hangosítás, projektor, vetítõvászon, laptop, szinkrontolmács-berendezés) bérleti díja;
– terembérlet;
– utazási költség;
– vendéglátási költségek (legfeljebb 2000 Ft + áfa Ft/fõ, igazolt részvételi létszám alapján);
– vizsgáztatási díj;
– vissza nem igényelhetõ áfa (áfa-visszaigénylésre nem jogosult pályázók esetén).

„B” komponens esetében:
– EU-megfelelési és tudásközpontok kialakítása esetén technikai eszközök (pl. hangosítás, projektor, vetítõvászon,

laptop, szinkrontolmács-berendezés) bérleti díja, beszerzési költsége;
– fordítás, tolmácsolás díja;
– képzési programok meghirdetése (meghívók elõállítása és postázása, írott és/vagy elektronikus hirdetések megje-

lentetése, megállító/útbaigazító táblák és molinók elkészíttetése): a támogatott költségek legfeljebb 10%-a lehet;
– külsõ tanácsadói díj;
– meghívott elõadó, oktató díja;
– nyomtatott és elektronikus kiadványok, információs eszközök elõállítási és terjesztési költségei (pl. szerzõi, szer-

kesztõi, lektorálási díj, nyomdai elõkészítés és kivitelezés, CD-ROM mesterlemez-készítés, címkefilmkészítés, CD-
tartó tok, fóliázás, feliratozás stb.);

– PR-eszközök (pl. mappa, kitûzõ, toll);
– szállásköltség;
– szervezési költségek: a projekthez igazoltan kapcsolódó költségek (pl. telefon, fax, internet, irodaszer, gépelés, szö-

vegszerkesztés, fénymásolás, sokszorosítás, honlapfejlesztés), amely a támogatott költségek legfeljebb 10%-a lehet;
– technikai eszközök (pl. hangosítás, projektor, vetítõvászon, laptop, szinkrontolmács-berendezés) bérleti díja;
– terembérlet;
– utazási költség;
– vendéglátás költsége (legfeljebb 2000 Ft + áfa/fõ, igazolt részvételi létszám alapján);
– vizsgáztatási díj;
– iparjogvédelmi és szerzõi jogi információs szolgáltatás személyi jellegû ráfordításai (munkaóránként legfeljebb

4000 Ft lehet);
– iparjogvédelmi és szerzõi jogi információs szolgáltatást nyújtók képzési költségei;
– vissza nem igényelhetõ áfa (áfa-visszaigénylésre nem jogosult pályázók esetén).
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5. Nem elszámolható költségek

Minden, az elszámolható költségek között nem szereplõ költség, mint pl.:
– a pályázat benyújtása elõtt felmerült költségek;
– pályázat elkészítésének költségei;
– általános költségek;
– technikai eszközök beszerzése „B” komponensnél;
– napidíj és kiküldetési költségek;
– szabadalmi ügyvivõi és ügyvédi költségek;
– mûködési költségek;
– visszaigényelhetõ áfa (áfa-visszaigénylésre jogosult pályázók esetén).

A támogatottaknak a pénzügyi elszámoláshoz részletes szakmai beszámolót kell benyújtaniuk. A beszámoló minimá-
lis tartalmára vonatkozó követelményeket a Pályázati útmutató tartalmazza.

VI. A pályázattal elnyerhetõ támogatás

1. Támogatás formája

A támogatás formája: vissza nem térítendõ támogatás.

2. A támogatás maximális mértéke

A támogatás mértéke: a program áfa nélküli nettó összköltségének
„A” komponens esetében:
– legfeljebb 90%-a, legalább 300 000 Ft, maximum 10 millió forint a Kárpátalján és Vajdaságban megvalósuló prog-

ram esetén,
– legfeljebb 85%-a, legalább 300 000 Ft, maximum10 millió forint az Erdélyben megvalósuló program esetén,
– legfeljebb 60%-a, legalább 300 000 Ft, maximum 10 millió forint egyéb térségekben megvalósuló program esetén,
„B” komponens esetében:
– legfeljebb 80%-a, legalább 300 000 Ft, maximum 10 millió forint,
– legfeljebb 85%-a, legalább 300 000 Ft, maximum 10 millió forint, amennyiben a program a területfejlesztés ked-

vezményezett térségeinek jegyzékérõl szóló 64/2004. (VI. 15.) Korm. rendelet szerint hátrányos, vagy leghátrányosabb
helyzetû kistérségben valósul meg.

Ha a kedvezményezettnek a támogatásból finanszírozott tevékenységgel kapcsolatban nincs áfalevonási jogosultsága,
akkor a támogatás számításának alapja a projekt áfával növelt, bruttó összköltsége.

Ha a pályázó áfalevonásra jogosult, akkor a támogatás számításának alapja a projekt nettó összköltsége.

VII. A projektkiválasztás folyamatának rövid bemutatása

Amennyiben a beérkezett pályázat megfelel a benyújtás, a jogosultság és a teljesség feltételeinek, a Közremûködõ
Szervezet az elõre meghatározott értékelési szempontrendszer és az ahhoz rendelt pontrendszer alapján elvégzi a benyúj-
tott projekt szakmai és pénzügyi értékelését. Az értékelõ a pályázati anyag pontszáma alapján javaslatot tesz a bírálóbi-
zottság részére a támogatás odaítélésérõl. A bizottság a pályázati felhívás feltételei alapján alakítja ki javaslatát.

A bírálóbizottság javaslata alapján a támogatásról szóló döntést a miniszter, illetve az általa meghatalmazott személy
hozza meg:

– a pályázat igényelt támogatással egyezõ összegû támogatásáról,
– a pályázat csökkentett mértékû támogatásáról, vagy
– a pályázat elutasításáról.
A döntésrõl a pályázó támogató vagy elutasító levélben értesül.
A jóváhagyott projektek megvalósítására és a támogatásnyújtás feltételeinek rögzítésére a pályázónak támogatási

szerzõdést kell kötnie a támogatóval.
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VIII. A pályázat benyújtásának módja, határideje

A pályázat magyar nyelven, kizárólag a Pályázati formanyomtatványon nyújtható be. A formanyomtatvány sem tar-
talmában, sem alakjában nem változtatható. A pályázatot a Pályázati útmutatóban közölteknek megfelelõen hiánytala-
nul, azaz a Pályázati formanyomtatvány minden kérdésére választ adva és az egyéb elõírt dokumentumok csatolásával
kell benyújtani.

A pályázónak a pályázat benyújtásakor egyszeri, a Pályázati útmutatóban rögzített összegû pályázati díjat kell fizet-
nie. A pályázati díjat a Pályázati útmutatóban megjelölt számlaszámra kell befizetni.

1. A pályázat benyújtása

2007. október 15-tõl 2007. november 15-ig

lehetséges. A pályázatok elbírálása a kapott pontszám alapján, folyamatosan történik.

2. A pályázatot 2 példányban (1 eredeti, 1 másolat), valamint elektronikusan 1 db compact disc (CD) lemezen zárt
csomagolásban ajánlott küldeményként, a következõ címre kell beküldeni:

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium

Kis- és Középvállalkozói Célelõirányzat

Kódszám: KKC-2007-V

1539 Budapest, Postafiók 684.

3. A Pályázati adatlap/formanyomtatvány és az útmutató a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium internet honlapjá-
ról (www.gkm.gov.hu) letölthetõ.

4. A pályázatokkal kapcsolatban a következõ kék számon kérhetõ felvilágosítás:

06 (40) 200-617

5. Több elõirányzat együttes támogatására benyújtott igény esetén az egyes elõirányzatok szabályozásának, illetve az
egyes felhívások által meghatározott feltételeknek megfelelõen, a szükséges formanyomtatványok, mellékletek és pél-
dányszám szerint összeállított pályázati anyagokat egyidejûleg és kizárólag azon elõirányzat kezelõjéhez kell benyújta-
ni, amelytõl a legmagasabb összegû támogatást kérik. Több azonos legmagasabb összegû támogatási igény esetén az
ezekkel érintett elõirányzatok bármelyikének kezelõjéhez benyújtható a pályázat.

6. Mindkét komponens – „A” komponensnél minden pályázati csomag – esetében a legkésõbbi teljesítési határidõ:

2008. december 31-e.

7. A keret idõközbeni kimerülése esetén, a pályázat felfüggesztésre kerül.

A Pályázati felhívás elválaszthatatlan részét képezik a Melléklet, a Pályázati útmutató és a formanyomtatvány. Ezek
együtt tartalmazzák a pályázat benyújtásához szükséges összes feltételt.

Melléklet

Az „A” komponens keretében kialakított pályázati csomagok

Kárpátalja

1. pályázati csomag:
Uniós vállalkozói „legjobb gyakorlatok” – a határon túli családi vállalkozások számára kitörési pontot jelentõ falusi

vendéglátás korszerû, valamint uniós normáinak megismerése tanfolyam keretében
Helyszín: minimum négy határon túli
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2. pályázati csomag:
Vállalkozói tréningek és szakmaspecifikus tudástranszfer-programok –
a) „eBusiness a gyakorlatban” tanfolyam
Helyszín: minimum egy határon túli
b) „Pályázatírás és üzleti tervezés” tanfolyam
Helyszín: minimum egy határon túli
c) „Fiatal vállalkozók akadémiája”
Helyszín: minimum egy határon túli

3. pályázati csomag:
Versenyképességet növelõ regionális rendezvények
a) „Kárpátalja bemutatkozik Magyarországon” – regionális konferencia és üzletembertalálkozó
Helyszín: minimum egy magyarországi
b) „Hídépítõ” regionális képzési programsorozat az ukrajnai régiók felé
Helyszín: minimum három határon túli

4. pályázati csomag:
Magyar vállalkozások nemzetköziesedését elõsegítõ írott és elektronikus formátumú tanulmányok

Vajdaság

1. pályázati csomag:
Uniós vállalkozói „legjobb gyakorlatok” – a határon túli családi vállalkozások számára kitörési pontot jelentõ falusi

vendéglátás korszerû, valamint uniós normáinak megismerése tanfolyam keretében
Helyszín: minimum egy határon túli

2. pályázati csomag:
Vállalkozói tréningek és szakmaspecifikus tudástranszfer-programok –
„Az EU házhoz jön” szakma-specifikus EU-felkészítõ képzési program
Helyszín: minimum három határon túli

3. pályázati csomag:
Magyar vállalkozások nemzetköziesedését elõsegítõ írott és elektronikus formátumú tanulmányok
a) Vállalkozói kapcsolatépítést segítõ kétnyelvû magyar–szerb címtár megjelentetése
b) Vajdasági regionális üzleti-fejlesztési koncepció kidolgozása – tanulmány

4. pályázati csomag:
Versenyképességet növelõ regionális rendezvények
a) „A Vajdaság bemutatkozik Magyarországon” – regionális konferencia és üzletembertalálkozó
Helyszín: minimum egy magyarországi
b) „Hídépítõ” regionális program – konferencia, kiállítás és üzletember-találkozó
Helyszín: minimum egy határon túli

Erdély

1. pályázati csomag:
Uniós vállalkozói „legjobb gyakorlatok” – a határon túli családi vállalkozások számára kitörési pontot jelentõ falusi

vendéglátás korszerû, valamint uniós normáinak megismerése tanfolyam keretében
Helyszín: minimum három határon túli

2. pályázati csomag:
Vállalkozói tréningek és szakmaspecifikus tudástranszfer-programok –
„Otthon fiatalon Erdélyben” fiatal vállalkozók tanácsadó és képzési központjának létrehozása, és ennek keretében a

„Korszerû vállalatirányítás” címmel képzési program megvalósítása
Helyszín: minimum egy határon túli

3. pályázati csomag:
Versenyképességet növelõ regionális rendezvények
„A székelyföldi régió bemutatkozik Magyarországon” – regionális konferencia és üzletember-találkozó
Helyszín: minimum egy magyarországi
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4. pályázati csomag:
Szakmaspecifikus tudástranszfer
a) „Fafeldolgozás és faipar” szakmaspecifikus konferencia
Helyszín: minimum egy határon túli
b) „Gyógyturizmus” szakmaspecifikus konferencia
Helyszín: minimum egy határon túli

Felvidék

1. pályázati csomag:
Uniós vállalkozói „legjobb gyakorlatok” – a határon túli családi vállalkozások számára kitörési pontot jelentõ falusi

vendéglátás korszerû, valamint uniós normáinak megismerése tanfolyam keretében
Helyszín: minimum egy határon túli

2. pályázati csomag:
Vállalkozói tréningek és szakmaspecifikus tudástranszfer-programok –
„Az EU házhoz jön” EU-felzárkóztató szakmaspecifikus képzési program
Helyszín: minimum két határon túli

3. pályázati csomag:
Versenyképességet növelõ regionális rendezvények
Kisvállalkozói „vándor” konferencia és üzletembertalálkozó a Hármashatár-vidéken (Kelet-Szlovákia, Északkelet-

Magyarország, Kárpátalja)
Helyszín: minimum egy magyarországi, két határon túli

Horvátország – Drávaszög

1. pályázati csomag:
Vállalkozói tréningek és szakmaspecifikus tudástranszfer-programok –
a) „Az EU házhoz jön” EU-felzárkóztató szakmaspecifikus képzési program
Helyszín: minimum két határon túli
b) „Pályázatírás és üzleti tervezés” – képzés
Helyszín: minimum két határon túli

2. pályázati csomag:
Multimédiás vállalkozói képzés
Távoktató program és aktuális információszolgáltatás kisvállalkozók részére a pécsi és az eszéki rádió közremûködé-

sével
Helyszín: minimum egy határon túli

Szlovénia – Muravidék

1. pályázati csomag:
Versenyképességet növelõ regionális rendezvények
a) „Muravidék bemutatkozik Magyarországon” – regionális konferencia és üzletember-találkozó
Helyszín: minimum egy magyarországi
b) „Hídépítõ” regionális program – konferencia, kiállítás és üzletember-találkozó
Helyszín: minimum egy határon túli

Ausztria – Burgenland

1. pályázati csomag:
Versenyképességet növelõ regionális rendezvények
a) „Burgenland bemutatkozik Magyarországon” – regionális konferencia és üzletembertalálkozó
Helyszín: minimum egy magyarországi
b) „Hídépítõ” regionális program – konferencia, kiállítás és üzletembertalálkozó
Helyszín: minimum egy határon túli
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Egyéb

A hazai mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetköziesedését és a határon túli üzleti partnerek helyben maradását, s
egzisztenciális felemelkedését elõsegítõ egyéb határon túl megvalósított képzési, tanácsadó és információszolgáltató
programok, valamint írott és elektronikus kiadványok megjelentetése.

Megjegyzés: egy-egy pályázati csomagra egy nyertes kerülhet ki, kivéve az egyéb kategóriát.
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ORTT-KÖZLEMÉNYEK

Az Országos Rádió és Televízió Testület
közleményei

I.

Az Országos Rádió és Televízió Testület tájékoztatja az
érdekelteket, hogy a rádiózásról és televíziózásról szóló
1996. évi I. törvény (Rttv.) 52. § (6) bekezdésének megfe-
lelõen a Baja 88,7 MHz, Várpalota 90,0 MHz, valamint a
Nyíregyháza 91,1 MHz mûsor-szolgáltatási jogosultságok
frekvenciatervét közszemlére bocsátja, illetve ezt köve-
tõen nyilvános meghallgatást tart.

Közszemle

A fenti mûsor-szolgáltatási jogosultságok alapvetõ mû-
szaki paramétereit a Nemzeti Hírközlési Hatóság 1133 Bu-
dapest, Visegrádi utca 100. szám alatti ügyfélszolgálati
irodájában lehet megtekinteni 2007. szeptember 24. és ok-
tóber 8. között az alábbi idõpontokban:

Hétfõ: 13–18 óráig
Kedd, szerda: 9–15 óráig
Péntek: 9–13 óráig

Nyilvános meghallgatás

Az Országos Rádió és Televízió Testület a Nemzeti Hír-
közlési Hatóságnál közszemlére bocsátott mûsor-szolgál-
tatási jogosultságok frekvenciatervének nyilvános meg-
hallgatását az alábbi helyen és idõpontban tartja:

– 1088 Budapest, Reviczky u. 5. P 14. terem,
– 2007. október 18. napján 10 órai kezdettel.

II.

Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiak-
ban: Testület) tájékoztatja az érdekelteket, hogy a rádió-
zásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a to-
vábbiakban: Rttv.) 41. § (1) bekezdésének a) pontja alap-
ján a Kulturális Közlöny 2007/9. (V. 14.) számában meg-
hirdetett Mohács 1485 kHz helyi rádiós középhullámú
mûsor-szolgáltatási jogosultság tekintetében a 2037/2007.

(IX. 5.) számú határozata alapján az alábbi döntést hozta:
A meghirdetett Mohács 1485 kHz helyi rádiós közép-

hullámú mûsor-szolgáltatási jogosultságra az alábbi pá-
lyázati ajánlat érkezett:

– a Mohács–Bóly Térsége Kommunikációs Egyesület

(7700 Mohács, Dózsa György u. 10.).
A beérkezett pályázati ajánlatot a Testület alaki és tar-

talmi szempontból is megvizsgálta.

Az ÁPF 67. pontja elõírja a Testület számára a pályázati
ajánlatok elbírálását követõen az értékelés eredményeinek
indokolását, amelyben fel kell tüntetni a pályázat célját,
jellegét, tárgyát, valamint a pályázati felhívás közzétételé-
re vonatkozó adatokat, a lebonyolítás rövid ismertetését, a
beérkezett ajánlatok számát, az ajánlattevõk fontosabb
adatait, az ajánlatok lényeges tartalmát, a fõbb bírálati
szempontokat, valamint a pályázat eredményének megál-
lapítására vonatkozó indokokat.

Alaki és tartalmi vizsgálat
A Testület a Pályázati felhívás 6.1. pontja alapján be-

nyújtott ajánlat érvényességét megvizsgálta a Pályázati
felhívás 6.2. pontja szerint.

Ezt követõen a Testület lefolytatta a pályázati ajánlat ér-
demi vizsgálatát és értékelését. Mivel a Testület a pályáza-
ti ajánlatot alakilag érvényesnek és tartalmilag hiánytalan-
nak találta, ezért az Rttv. 100. § (1) bekezdése alapján a
Mohács–Bóly Térsége Kommunikációs Egyesületet, mint
egyedüli pályázót nyilvánította nyertesnek a Mohács
1485 kHz helyi rádiós középhullámú mûsor-szolgáltatási
jogosultság tekintetében.

III.

Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiak-
ban: Testület) tájékoztatja az érdekelteket, hogy a Kulturá-
lis Közlöny 2007. évi 5. számában a rádiózásról és televí-
ziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban: Rttv.)
102. § (5) bekezdés alapján meghirdetett Dabas 97,5 MHz
helyi rádiós mûsor-szolgáltatási jogosultság tekintetében a
1980/2007. (VIII. 29.) számú határozat alapján az alábbi
döntést hozta.

A meghirdetett frekvenciára az alábbi pályázóktól ér-
keztek pályázati ajánlatok:

1. Dabasi Rádió Kft. Konzorcium,
2. Gong Rádió Kft.,
3. X-Treme Spoiler Bt.
A beérkezett pályázati ajánlatokat a Testület alaki és

tartalmi szempontból is megvizsgálta.
Az Általános pályázati feltételek (a továbbiakban: ÁPF)

67. pontja elõírja a Testület számára a pályázati ajánlatok
elbírálását követõen az értékelés eredményének indokolá-
sát, amelyben fel kell tüntetni a pályázat célját, jellegét,
tárgyát, valamint a pályázati felhívás közzétételére vonat-
kozó adatokat, a lebonyolítás rövid ismertetését, a beérke-
zett ajánlatok számát, az ajánlattevõk fontosabb adatait, az
ajánlatok lényeges tartalmát, a fõbb bírálati szempontokat,
valamint a pályázat eredményének megállapítására vonat-
kozó indokokat.
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Alaki és tartalmi vizsgálat

A Testület a Pályázati felhívás 6.1. pontja alapján
benyújtott ajánlatok érvényességét a Pályázati felhívás
6.2. pontja szerint megvizsgálta.

A Testület 1812/2007. (VII. 18.) számú határozatával
tartalmilag érvényesnek nyilvánította a Dabasi Rádió Kft.
Konzorcium, a Gong Rádió Kft. és az X-Treme Spoiler Bt.
pályázati ajánlatát a Dabas 97,5 MHz helyi rádiós mû-
sor-szolgáltatási jogosultságon.

A Törvény 102. § (5) bekezdésének értelmében a Testü-
let 1813/2007. (VII. 18.) számú döntésével a legmagasabb
mûsor-szolgáltatási díjat ajánló pályázó díjajánlatát ismer-
tette az eredeti igénylõvel, aki a törvényes feltételeknek
megfelelt és felhívta a pályázaton felajánlott legmagasabb
összegû mûsor-szolgáltatási díj megfizetésére.

Az X-Treme Spoiler a felhívást követõen kijelentette,
hogy vállalja a legmagasabb összegû – 1 000 000 forint +
áfa – mûsor-szolgáltatási díj megfizetését, ezért a Testület

a Törvény 102. § (5) bekezdése értelmében a 1980/2007.
(VIII. 29.) sz. határozat alapján vele köti meg a mûsor-
szolgáltatási szerzõdést.

IV.

Az Országos Rádió és Televízió Testület a rádiózásról
és a televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény 131. §-ának
(3) bekezdése és az Európai Bizottságnak az EK-Szerzõ-
dés 87. és 88. cikkének a kis- és középvállalkozásoknak
nyújtott állami támogatásokra való alkalmazásáról szóló
70/2001/EK bizottsági rendelete alapján 2007. február
15-én pályázati felhívást bocsátott ki a magyarországi
földfelszíni terjesztésû helyi és körzeti rádiós mûsorszol-
gáltatók mûsorszórásának elindításához vagy korszerûsí-
téséhez szükséges eszközök beszerzésének támogatására.

Az Országos Rádió és Televízió Testület 2007. szep-
tember 5-ei döntése értelmében a pályázati eljárást lezárta.
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V.

Az Országos Rádió és Televízió Testület tájékoztatja az érdekelteket, hogy a Kulturális Közlöny 2002/16. számában
(2002. szeptember 20.) pályázati felhívást tett közzé a helyi rádiófrekvenciák hasznosítására kisközösségi rádiók céljára.
A pályázati felhívás 6.1.2. pontja szerinti beadási határnapon 2007. szeptember 3-án az alábbi pályázati ajánlatok érkez-
tek a Testülethez:

Pályázó neve Pályázó címe Telephely

1. „Veritas” Vállalkozók Egyesülete Rakamaz 4465 Rakamaz, Szent István u. 116. Rakamaz

2. Molnár TV Kft. 9300 Csorna, Laky Döme u. 2. Kapuvár

3. Molnár TV Kft. 9300 Csorna, Laky Döme u. 2. Csorna

4. Muzikland Kft. 8000 Székesfehérvár, Nagyváradi u. 9. Székesfehérvár belváros

5. Csõszi Viktor 6100 Kiskunfélegyháza, Liget u. 10. Kiskunfélegyháza

6. Összefogás Heves Városért Egyesület 3360 Heves, Deák Ferenc út 11. Heves

7. Európai Újpestért Társaság Egyesület 1045 Budapest, Tó u. 70. Újpest

8. Szindbád Kht. 8100 Várpalota, Thury vár Hrsz. 1. Várpalota

9. Hankó József 4400 Nyíregyháza, Vasvári P. u. 15. IV. em. Nyíregyháza

10. AndrySoft Bt. 4233 Balkány, Ságvári E. út 17. Balkány

11. Közösségi Rádiózásért Egyesület 1066 Budapest, Dessewffy u. 35. fszt. 1. Budapest Terézváros

12. Mathiász János Középiskola és Szakiskola 8630 Balatonboglár, Szabadság u. 41. Balatonboglár

13. „Pászok” Alapítvány 3000 Hatvan, Csaba u. 6. Hatvan

14. Enyingi Református Egyházközség 8130 Enying, Kossuth L. u. 48. Enying

15. D.K. Digitális és Kommunikációs Kft. 1142 Budapest, Íróttkõ út 14. Budapest XIV. ker.

16. Tiszavasvári Média Egyesület 4440 Tiszavasvári, Kabay János u. 19/A Tiszavasvári

17. Kunszövetség Egyesület 5300 Karcag, Kossuth tér 1. Karcag

18. Sound Stúdió 69 Kft. 3534 Miskolc, Bánát út 3. Rádió Miskolc Diákváros

19. Zempléni Informatikai Egyesület 3980 Sátoraljaújhely, Kazinczy út 104. Rádió Sátoraljaújhely

20. Vörösmárvány Mûvelõdési Ház és Könyvtár
Tardos

2834 Tardos, Rákóczi Ferenc út 14. Tardos

21. Tóth András e. v. 4002 Debrecen, Biczókert u. 28. Józsa



KULTURÁLIS PÁLYÁZATOK

A Nemzeti Kulturális Alap pályázati felhívása

Könyvtári Szakmai Kollégium – meghívásos
Beérkezési határnap: 2007. október 30.

*
Népmûvészeti Szakmai Kollégium

Beérkezési határnap: 2007. október 31.

*
Fotómûvészeti Szakmai Kollégium

Beérkezési határnap: 2007. november 12.

*
Levéltári Szakmai Kollégium

Beérkezési határnap: 2007. november 12.

*
Levéltári Szakmai Kollégium – meghívásos folyóirat

Beérkezési határnap: 2007. november 29.

*
Iparmûvészeti Szakmai Kollégium – folyóirat

Beérkezési határnap: 2007. november 30.

*
Mozgókép Szakmai Kollégium

Beérkezési határnap: 2007. december 10.

*

Részletes információ az alábbi helyeken kapható/található
a beérkezési határnapot megelõzõ 30. naptól

az NKA honlapján: www.nka.hu
pályázatok menüpont / aktuális pályázati felhívások

és

az NKA Igazgatóságának ügyfélszolgálati irodáján

[tel.: 06 (1) 327-4444 vagy 06 (1) 327-4445, fax: 327-4470],

valamint az

NKA Hírlevélben

(Magyar Hivatalos Közlönykiadó: 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.)
(Megjelenik a Kulturális Közlöny mellékleteként is)

várhatóan 2007. október 30-tól

az NKA Igazgatósága
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A MAGYAR HIVATALOS KÖZLÖNYKIADÓ TÁJÉKOZTATÓJA

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának magyar nyelvû kiadásában megjelent jogi aktusokról
(2007. október 11–17.)

(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

265. 50. évfolyam L 265. szám (2007. október 11.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

* A Tanács 1184/2007/EK rendelete (2007. október 9.) az Amerikai Egyesült Államokból, a
Kínai Népköztársaságból és Tajvanról származó peroxoszulfátok (perszulfátok) behozata-
lára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetésérõl, valamint a behozatalra kivetett
ideiglenes vám végleges beszedésérõl

A Bizottság 1185/2007/EK rendelete (2007. október 10.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belé-
pési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

* A Bizottság 1186/2007/EK rendelete (2007. október 10.) a tej- és tejtermékágazatban illeték
megállapításáról szóló 1788/2003/EK tanácsi rendelet I. mellékletének a Romániára és Bul-
gáriára vonatkozó közvetlen eladások és szállítások megoszlásának tekintetében történõ
módosításáról

A Bizottság 1187/2007/EK rendelete (2007. október 10.) a bizonyos vámkontingensek és preferen-
ciális megállapodások alapján történõ cukortermék-behozatalra vonatkozó, 2007. október 1. és
5. között kérelmezett engedélyek kibocsátásánál alkalmazandó odaítélési együttható meghatározá-
sáról

266. 50. évfolyam L 266. szám (2007. október 11.)
Egyéb jogi aktusok

EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG

EGT-Vegyesbizottság

* Az EGT-Vegyesbizottság 46/2007 határozata (2007. június 8.) az EGT-megállapodás I. mel-
lékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) módosításáról

* Az EGT-Vegyesbizottság 47/2007 határozata (2007. június 8.) az EGT-megállapodás
II. mellékletének (Mûszaki elõírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról

* Az EGT-Vegyesbizottság 48/2007 határozata (2007. június 8.) az EGT-megállapodás
II. mellékletének (Mûszaki elõírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról

* Az EGT-Vegyesbizottság 49/2007 határozata (2007. június 8.) az EGT-megállapodás
IV. mellékletének (Energia) módosításáról
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* Az EGT-Vegyesbizottság 50/2007 határozata (2007. június 8.) az EGT-megállapodás
IX. mellékletének (Pénzügyi szolgáltatások) módosításáról

* Az EGT-Vegyesbizottság 51/2007 határozata (2007. június 8.) az EGT-megállapodás
IX. mellékletének (Pénzügyi szolgáltatások) módosításáról

* Az EGT-Vegyesbizottság 52/2007 határozata (2007. június 8.) az EGT-megállapodás
XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról

A Szerzõdõ Felek együttes nyilatkozata az 1891/2006/EK európai parlamenti és tanácsi ren-
deletet a megállapodásba beillesztõ 52/2007 EGT-vegyesbizottsági határozathoz

* Az EGT-Vegyesbizottság 53/2007 határozata (2007. június 8.) az EGT-megállapodás
XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról

* Az EGT-Vegyesbizottság 54/2007 határozata (2007. június 8.) az EGT-megállapodás
XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról

* Az EGT-Vegyesbizottság 55/2007 határozata (2007. június 8.) az EGT-megállapodás
XV. mellékletének (Állami támogatás) módosításáról

* Az EGT-Vegyesbizottság 56/2007 határozata (2007. június 8.) az EGT-megállapodás
XVII. mellékletének (Szellemi tulajdon) módosításáról

* Az EGT-Vegyesbizottság 57/2007 határozata (2007. június 8.) az EGT-megállapodás
XX. mellékletének (Környezet) módosításáról

* Az EGT-Vegyesbizottság 58/2007 határozata (2007. június 8.) az EGT-megállapodás
XX. mellékletének (Környezet) módosításáról

* Az EGT-Vegyesbizottság 59/2007 határozata (2007. június 8.) az EGT-megállapodás
XX. mellékletének (Környezet) módosításáról

* Az EGT-Vegyesbizottság 60/2007 határozata (2007. június 8.) az EGT-megállapodás
XX. mellékletének (Környezet) módosításáról

* Az EGT-Vegyesbizottság 61/2007 határozata (2007. június 8.) az EGT-megállapodás
XXI. mellékletének (Statisztika) módosításáról

* Az EGT-Vegyesbizottság 62/2007 határozata (2007. június 8.) az EGT-megállapodás
XXI. mellékletének (Statisztika) módosításáról

267. 50. évfolyam L 267. szám (2007. október 12.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

A Bizottság 1188/2007/EK rendelete (2007. október 11.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belé-
pési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

* A Bizottság 1189/2007/EK rendelete (2007. október 11.) a mezõgazdasági termékek inter-
venciós felvásárlásánál alkalmazandó értékcsökkenési együtthatóknak a 2008. számviteli
évre történõ megállapításáról

* A Bizottság 1190/2007/EK rendelete (2007. október 11.) a felvásárlást, raktározást és forga-
lomba hozatalt magukban foglaló intervenciós intézkedések finanszírozási költségeire al-
kalmazandó kamatlábaknak az EMOGA számára a 2008-as számviteli évre történõ megha-
tározásáról

* A Bizottság 1191/2007/EK rendelete (2007. október 11.) a piaci mechanizmusokra tekintet-
tel a borpiac közös szervezésérõl szóló 1493/1999/EK tanácsi rendelet végrehajtása részletes
szabályainak megállapításáról szóló 1623/2000/EK rendelettõl a 2006/2007-es borászati év
tekintetében való eltérésrõl
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A Bizottság 1192/2007/EK rendelete (2007. október 11.) a további feldolgozás nélkül exportált fe-
hér cukorra és nyerscukorra vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról

A Bizottság 1193/2007/EK rendelete (2007. október 11.) a 900/2007/EK rendelet által elõírt folya-
matos pályázati felhívás keretében a fehér cukorra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzí-
tésérõl

A Bizottság 1194/2007/EK rendelete (2007. október 11.) az 1060/2007/EK rendelet által elõírt fo-
lyamatos pályázati felhívás keretében a fehér cukorra vonatkozó maximális export-visszatérítés
rögzítésérõl

* A Bizottság 1195/2007/EK rendelete (2007. október 11.) a Portugália lobogója alatt közle-
kedõ hajók által az ICES V övezet közösségi és nemzetközi vizein, valamint az ICES XII és
XIV övezet nemzetközi vizein folytatott vörösálsügér-halászat tilalmáról

* A Bizottság 1196/2007/EK rendelete (2007. október 11.) a Belgium lobogója alatt közlekedõ
hajók által a IIa és IV övezet közösségi vizein folytatott rombuszhalhalászat tilalmáról

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

AJÁNLÁSOK

2007/657/EK:

* A Bizottság ajánlása (2007. október 11.) a 2004/109/EK európai parlamenti és tanácsi irány-
elvben említett, a szabályozott információk központi tárolására hivatalosan kijelölt rend-
szerek elektronikus hálózatáról [az értesítés a C(2007) 4607. számú dokumentummal tör-
tént]1

268. 50. évfolyam L 268. szám (2007. október 12.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

* A Bizottság 1165/2007/EK rendelete (2007. szeptember 3.) a 3924/91/EGK tanácsi rendelet-
ben meghatározott, ipari termékekre vonatkozó Prodcom-lista 2007-es évre történõ megál-
lapításáról1

269. 50. évfolyam L 269. szám (2007. október 12.)
Az EU-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok

AZ EU-SZERZÕDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

* A Tanács 2007/…/KKBP határozata (2007. szeptember 18.) az Európai Védelmi Ügynökség
pénzügyi szabályzatáról, az Európai Védelmi Ügynökség közbeszerzési szabályzatáról és az
Ügynökség mûködési költségvetésébõl nyújtandó pénzügyi hozzájárulásokra vonatkozó
szabályzatról

1EGT-vonatkozású szöveg
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270. 50. évfolyam L 270. szám (2007. október 13.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

A Bizottság 1197/2007/EK rendelete (2007. október 12.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belé-
pési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

* A Bizottság 1198/2007/EK rendelete (2007. október 12.) a Lettország lobogója alatt közleke-
dõ hajók által az ICES V övezet közösségi és nemzetközi vizein, valamint az ICES XII és
XIV övezet nemzetközi vizein folytatott vörösálsügér-halászat tilalmáról

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

2007/658/EK:

* A Tanács határozata (2007. szeptember 26.) az Európai Közösség, a Svájci Államszövetség
és a Liechtensteini Hercegség között, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között
létrejött, a mezõgazdasági termékek kereskedelmérõl szóló megállapodásnak a Liechten-
steini Hercegségre történõ kiterjesztésérõl szóló kiegészítõ megállapodás megkötésérõl

Kiegészítõ megállapodás az Európai Közösség, a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini
Hercegség között, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött, a mezõ-
gazdasági termékek kereskedelmérõl szóló megállapodásnak a Liechtensteini Hercegségre
történõ kiterjesztésérõl

2007/659/EK:

* A Tanács határozata (2007. október 9.) Franciaország részére a tengerentúli megyéiben elõ-
állított „hagyományos” rumra jövedékiadó-kedvezmény alkalmazásának engedélyezésérõl
és a 2002/166/EK határozat hatályon kívül helyezésérõl

2007/660/EK:

* A Tanács határozata (2007. október 9.) a Régiók Bizottsága négy holland tagjának és négy
holland póttagjának kinevezésérõl

2007/661/EK:

* A Tanács határozata (2007. október 9.) a Régiók Bizottsága egy olasz tagjának és egy olasz
póttagjának kinevezésérõl

2007/662/EK:

* A Tanács határozata (2007. október 9.) a Régiók Bizottsága öt szlovén tagjának és három
szlovén póttagjának kinevezésérõl

2007/663/EK:

* A Bizottság határozata (2007. október 12.) az egyesült királyságbeli ragadós száj- és köröm-
fájás elleni egyes védekezési intézkedésekrõl szóló 2007/554/EK határozat módosításáról
[az értesítés a C(2007) 4660. számú dokumentummal történt]1

2007/664/EK:

* A Bizottság határozata (2007. október 12.) az egyesült királyságbeli ragadós száj- és köröm-
fájás elleni egyes védekezési intézkedésekrõl szóló 2007/554/EK határozat módosításáról
[az értesítés a C(2007) 4674. számú dokumentummal történt]1

1EGT-vonatkozású szöveg
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Az EU-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok

AZ EU-SZERZÕDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

* A Tanács 2007/665/KKBP határozata (2007. szeptember 28.) az Európai Unió és a Horvát
Köztársaság közötti, a Horvát Köztársaságnak az Európai Unió afganisztáni rendfenntartó
missziójában (EUPOL AFGHANISTAN) történõ részvételérõl szóló megállapodás megkö-
tésérõl

Megállapodás az Európai Unió és a Horvát Köztársaság közötti, a Horvát Köztársaságnak az
Európai Unió afganisztáni rendfenntartó missziójában (EUPOL AFGHANISTAN) történõ
részvételérõl

Helyesbítések

* Helyesbítés a viszontbiztosításról és a 73/239/EGK, a 92/49/EGK tanácsi irányelv, valamint
a 98/78/EK és a 2002/83/EK irányelv módosításáról szóló, 2005. november 16-i 2005/68/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelvhez (HL L 323., 2005. 12. 9.)

271. 50. évfolyam L 271. szám (2007. október 16.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

A Bizottság 1199/2007/EK rendelete (2007. október 15.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belé-
pési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

* A Bizottság 1200/2007/EK rendelete (2007. október 15.) az oltalom alatt álló eredetmegjelö-
lések és földrajzi jelzések nyilvántartásában szereplõ egyik megnevezés termékleírásában
történõ nem kisebb jelentõségû módosítások jóváhagyásáról [Asiago (OEM)]

* A Bizottság 1201/2007/EK rendelete (2007. október 15.) egy elnevezésnek az oltalom alatt
álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzésérõl [Coliflor
de Calahorra (OFJ)]

A Bizottság 1202/2007/EK rendelete (2007. október 15.) a gabonaágazatban 2007. október 16-án
alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról

A Bizottság 1203/2007/EK rendelete (2007. október 15.) a gyümölcs- és zöldségfélékre vonatkozó,
az A1 és B rendszer keretébe tartozó export-visszatérítések meghatározásáról (paradicsom, na-
rancs, citrom, csemegeszõlõ és alma)

A Bizottság 1204/2007/EK rendelete (2007. október 15.) a feldolgozott zöldség- és gyümölcster-
mékek (ideiglenesen tartósított cseresznye, illetve meggy, hámozott paradicsom, cukorral tartósí-
tott cseresznye, illetve meggy, elõkészített mogyoró, egyes narancslevek) export-visszatérítésének
– a hozzáadott cukorra adott visszatérítés kivételével – megállapításáról

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

2007/666/EK:

* A Bizottság határozata (2007. október 9.) a tudomány és az új technológiák etikájával fog-
lalkozó európai csoport (EGE) egy tagjának a harmadik mandátum idejére szóló kinevezé-
sérõl
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2007/667/EK:

* A Bizottság határozata (2007. október 15.) a BSE elõfordulásának hatósági megállapítását
követõen a veszélyeztetett szarvasmarhafélék produktív élettartamuk végéig való németor-
szági használatának engedélyezésérõl [az értesítés a C(2007) 4648. számú dokumentummal
történt]

Helyesbítések

* Helyesbítés a szakmai képesítések elismerésérõl szóló, 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelvhez (HL L 255., 2005. 9. 30.)

272. 50. évfolyam L 272. szám (2007. október 17.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

* A Tanács 1205/2007/EK rendelete (2007. október 15.) a Kínai Népköztársaságból származó
integrált elektronikus kompakt fénycsövek behozatalára vonatkozó dömpingellenes vá-
moknak a 384/96/EK rendelet 11. cikkének (2) bekezdése szerinti hatályvesztési felülvizsgá-
latát követõ kivetésérõl és a Vietnami Szocialista Köztársaságban, a Pakisztáni Iszlám Köz-
társaságban és a Fülöp-szigeteki Köztársaságban feladott ugyanilyen termékre történõ ki-
terjesztésérõl

A Bizottság 1206/2007/EK rendelete (2007. október 16.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belé-
pési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

* A Bizottság 1207/2007/EK rendelete (2007. október 16.) az egyes borászati termékek leírá-
sa, jelölése, kiszerelése és oltalma tekintetében az 1493/1999/EK tanácsi rendelet alkalma-
zására vonatkozó egyes szabályok megállapításáról szóló 753/2002/EK rendelet módosítá-
sáról

* A Bizottság 1208/2007/EK rendelete (2007. október 16.) a tej- és tejtermékágazatban a
800/1999/EK rendelet 36. és 44. cikkében említett szállítmányokra 2007. június 1–14. között
alkalmazandó export-visszatérítések meghatározása tekintetében való eltérésrõl

273. 50. évfolyam L 273. szám (2007. október 17.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

* A Tanács 1182/2007/EK rendelete (2007. szeptember 26.) a gyümölcs- és zöldségágazat
tekintetében különleges szabályok megállapításáról, a 2001/112/EK és a 2001/113/EK
irányelv, valamint a 827/68/EGK, a 2200/96/EK, a 2201/96/EK, a 2826/2000/EK, az
1782/2003/EK és a 318/2006/EK rendelet módosításáról, továbbá a 2202/96/EK rendelet
hatályon kívül helyezésérõl
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A Közbeszerzési Értesítõ 120. számának (2007. október 19.) tartalomjegyzékérõl

HIRDETMÉNYEK

Az Európai Unió Hivatalos Lapjába közzétételre megküldött,
a Közbeszerzési Értesítõben tájékoztató jelleggel megjelenõ hir-
detmények

Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására

38157 Doboz Nagyközség Önkormányzata (települési szilárd
hulladék begyûjtése és kezelése – K. É. – 15442/2007)

38161 Eötvös Loránd Tudományegyetem Gazdasági és Mûszaki
Fõigazgatóság (az ELTE egyes belvárosi épületeinek
teljes körû takarítása – K. É. – 15855/2007)

38166 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. [ajánlati felhívás
az 1004/2007. (I. 30.) Korm. határozat alapján a KÖ-
ZOP keretében megvalósításra kerülõ egyes közútépí-
tésekhez (II. ütem) kapcsolódó lebonyolító mérnöki te-
vékenység ellátása tárgyában – K. É. – 15890/2007]

38175 Országgyûlés Hivatala [rendszeres takarítási munkák
végzése az Országház fõemeletének egyes helyiségeiben
(301/2007) – K. É. – 15880/2007]

38180 Országos Onkológiai Intézet (ajánlatkérõ részére izotó-
pok beszerzése a 2008. évre – K. É. – 15769/2007)

38184 Zalaszentgrót Város Önkormányzata (parkfenntartási
munkálatok – K. É. – 15889/2007)

Részvételi felhívás tárgyalásos eljárás megindítására

38192 Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet
(EM-201., ajánlatkérõ telephelyén hõszolgáltatás
– K. É. – 15859/2007)

38195 MÁV Magyar Államvasutak Zrt. (hitelszerzõdés folyó-
számlahitel biztosítására – K. É. – 16166/2007)

38200 Semmelweis Egyetem (hõszolgáltatási szerzõdés
– K. É. – 15258/2007)

Részvételi felhívás gyorsított meghívásos eljárás megindítására

38209 Hódmezõvásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata
(tisztítószerek beszerzése – K. É. – 15820/2007)

Tervpályázati kiírás

38215 Debreceni Egyetem (Debreceni Egyetem AMTC Mûsza-
ki Kar rekonstrukciója és új épületszárnnyal történõ
bõvítés tervpályázatának módosítása – K. É. –
15862/2007)

Módosítás

38218 Miskolci Városgazda Városgazdálkodási Kht. módosítása
(Miskolc megyei jogú város – téli síkosságmentesítés
– ajánlati felhívás módosítása – K. É. – 16142/2007)

A Közbeszerzési Értesítõben közzéteendõ hirdetmények

Részvételi felhívás gyorsított meghívásos eljárás megindítására

38224 Jászberény Város Önkormányzata (hûtõgépgyári bekötõ-
út felújítása, ívkorrekció kivitelezése, buszperonok át-
alakítása – K. É. – 16079/2007)

Egyszerûsített eljárás ajánlati felhívása

38230 Egervári László Általános Iskola és Napközi Otthonos
Óvoda, Egervár (iskolai közétkeztetés és szociális étkez-
tetés – K. É. – 15699/2007)

38233 Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat (Komá-
rom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szent Borbála
Kórháza részére biztonsági õrszolgálati szolgáltatás
nyújtása – K. É. – 15867/2007)

Egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása

38239 Budapest XI. Kerület, Pajkos U. 32–38. Társasház (épület-
felújítási munkálatok: a Panel Plusz program kereté-
ben homlokzati és födém-hõszigetelési munkák, nyílás-
zárók cseréje és gépészeti munkák – K. É. –
15525/2007)

38243 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (Debrecen
közigazgatási területén gallyazási és száraz fák eltávolí-
tási munkálatai – K. É. – 15335/2007)

38246 Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centru-
ma (EM-215, 8 db magas tudású, kétképernyõs intenzív
osztályos monitor beszerzése – K. É. – 15987/2007)

38248 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat (4 db gép-
jármû beszerzése – K. É. – 15990/2007)

38252 Központi Gyermekkonyha, Sopron (fûszértáru beszerzé-
se 2007–2008. – K. É. – 15891/2007)

38257 Nemzeti Hírközlési Hatóság (HR-folyamatok és -rend-
szerek fejlesztése – K. É. – 16374/2007)

38261 Ráckeve Város Önkormányzata (Ráckeve, városi bölcsõ-
de eszközbeszerzése – K. É. – 15800/2007)

38264 Társasház, Szeged, Gáspár Zoltán U. 6. (iparosított tech-
nológiával épült lakóépületek energiatakarékos korsze-
rûsítése – tetõ hõ- és vízszigetelésének felújítása, nyílás-
zárók cseréje páraelszívó beépítésével, homlokzat hõ-
szigetelése – K. É. – 15374/2007)
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Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására

38270 1144 Budapest, Szentmihályi Út 25–27. Társasház [fszt. +
10 emeletes épületben nyílászárók cseréje lakásokban,
összesen 546 db (ablak és szerelt fal) zárófödém hõszi-
getelése összesen 1407 m2 felületen, fûtéskorszerûsítés
264 db lakásban – K. É. – 15552/2007]

38275 Csapó Dániel Középiskola, Mezõgazdasági Szakképzõ Is-
kola és Kollégium, Szekszárd (élelmiszer-beszerzés
– K. É. – 16405/2007)

38281 Dunavarsány Város Önkormányzata (24 tantermes álta-
lános iskola építési engedélyezési terve elkészítése
– K. É. – 15960/2007)

38286 Dunavarsány Város Önkormányzata (ajánlatkérõ részére
egészségház-építési engedélyezési terv elkészítése
– K. É. – 15961/2007)

38290 Heves Megyei Önkormányzat Pszichiátriai és Szenvedély-
betegek Otthona (élelmiszerek szállítása – K. É. –
15964/2007)

38295 Magyar Rádió Zrt. (a Magyar Rádió Zrt. teljes körû va-
gyon- és felelõsségbiztosítása, csoportos balesetbiztosí-
tása, gépjármû- és szállításbiztosítása – K. É. –
16389/2007)

38299 Mezõkövesdi VG Városgazdálkodási Zrt. (hulladékszállí-
tó, -gyûjtõ célgép adásvétele – K. É. – 15848/2007)

38303 Nemzeti Hírközlési Hatóság (a SIMON országos moni-
toringmérõ rendszer üzemeltetésirendszergazda-fel-
adatainak ellátása – K. É. – 16337/2007)

38308 Ózd Város Önkormányzata (ajánlatkérõ vagyon- és fele-
lõsségbiztosítása – K. É. – 16081/2007)

38311 Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága (Kecs-
kemét, Batthyány u. 9. épület felújítási munkáinak ki-
vitelezése – K. É. – 16153/2007)

38317 Zala Megyei Önkormányzat Fogyatékosok Rehabilitációs
Intézete és Otthona (élelmezési anyagok beszerzése
– K. É. – 16188/2007)

Ajánlati felhívás egyes ágazatokban

38324 Gyõr–Sopron–Ebenfurti Vasúti Zrt. (Petõháza–Fertõ-
szentmiklós között 1623 vfm felépítménycsere és 4 csop.
B60/XI kit.-csere a szükséges tervek elkészítésével
– K. É. – 15942/2007)

38327 Gyõr–Sopron–Ebenfurti Vasúti Zrt. (Fertõszentmik-
lós–Pinnye között 5658 vfm felépítménycsere – K. É. –
15965/2007)

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK

Tájékoztató az eljárás eredményérõl

38332 Budapesti Közlekedési Zrt. (villamosvasúti nagypanel-
elemek szállítása az 1-es, a 14-es, a 17-es és 69-es villa-
mos vonalán végzendõ munkákhoz – K. É. –
15426/2007)

38333 Budapesti Közlekedési Zrt. (3248 sm tömbsín szállítása
az 1-es, a 14-es, a 17-es és 69-es villamoshoz – K. É. –
15427/2007)

38335 Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (egyenru-
házat kiegészítõ és kellékanyagainak beszerzése – bõr-
talpú férficipõ – K. É. – 16000/2007)

38337 Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (egyenru-
házat kiegészítõ és kellékanyagainak beszerzése – esõ-
gallér – K. É. – 16002/2007)

38339 Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (egyenru-
házat kiegészítõ és kellékanyagainak beszerzése – rang-
jelzések I. – K. É. – 16017/2007)

38342 Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (egyenru-
házat kiegészítõ és kellékanyagainak beszerzése – rang-
jelzés II. – K. É. – 16090/2007)

38344 Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (egyenru-
házat kiegészítõ és kellékanyagainak beszerzése
– PC-kabát – K. É. – 16138/2007)

38346 Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (egyenru-
házat kiegészítõ és kellékanyagainak beszerzése – puló-
ver – K. É. – 16141/2007)

38348 Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (egyenru-
házat kiegészítõ és kellékanyagainak beszerzése – szol-
gálati nõi cipõ – K. É. – 16148/2007)

38351 Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (egyenru-
házat kiegészítõ és kellékanyagainak beszerzése – ün-
nepi nõi cipõ – K. É. – 16155/2007)

38353 MÁV Magyar Államvasutak Zrt. (térfigyelõ rendszerek a
budapesti régióban, MÁV Vezérigazgatóság beléptetõ-
rendszerének felújítása – K. É. – 16372/2007)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl

38357 Budapest Fõváros Önkormányzata (Budapest 2007. évi
karácsonyi díszítõvilágítása kivitelezése a rendelkezés-
re álló kiviteli tervek szerint, üzemeltetése és lebontása
eredményérõl szóló tájékoztató – K. É. – 15677/2007)

38359 HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt.
(Forrás-SQL integrált ügyviteli szoftver 1 db vonalkó-
dos leltározási moduljának bevezetése – K. É. –
16413/2007)

38362 Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság
(Magyarország–Románia és Magyarország–Szerbia és
Montenegró határon átnyúló együttmûködési program
2004–2006. HU-RO 0602/130 Kettõs-Körös árvízvédel-
mi fejlesztése – K. É. – 15328/2007)

38364 Százhalombatta Város Önkormányzata (Kodály Zoltán
sétány 11. sz. alatti bölcsõde épületének felújítási mun-
kái – K. É. – 15428/2007)

Tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl

38367 Air Horizont Pécs-Pogányi Repülõtér Fejlesztéséért Kht.
(nagy hangárépület tetõhéjazat-csere és felújítási mun-
kák – K. É. – 16288/2007)
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38367 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza (veszélyes
hulladékok összegyûjtéséhez zsákok és gyûjtõedények
biztosítása – K. É. – 14739/2007)

38368 Budapest Fõváros XVI. Kerületi Önkormányzat (Buda-
pest fõváros XVI. kerület önkormányzati tulajdonú
közlekedési területeinek geodéziai felmérése – K. É. –
15850/2007)

38369 Budapest Fõváros XVI. Kerületi Önkormányzat (Buda-
pest XVI. ker., Mátyásföld Erzsébetligetben a tiszti ka-
szinó épületének részleges állagmegóvási munkái
– K. É. – 16327/2007)

38370 Budapesti Távhõszolgáltató Zrt. (2007. évi szinttartó táv-
vezetéki beruházások kiviteli terveinek készítése
– K. É. – 16244/2007)

38371 Budapesti Távhõszolgáltató Zrt. (2007. évi szinttartó táv-
vezetéki beruházások kiviteli terveinek készítése
– K. É. – 16246/2007)

38372 Budapesti Távhõszolgáltató Zrt. (2007. évi szinttartó táv-
vezetéki beruházások kiviteli terveinek készítése
– K. É. – 16248/2007)

38372 Budapesti Távhõszolgáltató Zrt. (2007. évi szinttartó táv-
vezetéki beruházások kiviteli terveinek készítése
– K. É. – 16251/2007)

38373 Budapesti Távhõszolgáltató Zrt. (2007. évi szinttartó táv-
vezetéki beruházások kiviteli terveinek készítése
– K. É. – 16252/2007)

38374 Budapesti Történeti Múzeum (megelõzõ régészeti feltá-
rás kézi földmunkájának elvégzése, Budapest II. kerü-
let, Anikó u.–Czetz János köz–Csalma u.–Petúr u. által
határolt telektömb – K. É. – 14187/2007)

38374 Gyöngyös Város Önkormányzata (szennyvízelvezetés
– K. É. – 16147/2007)

38375 Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata (fürdõberuhá-
zás megvalósítása I. ütem – K. É. – 14737/2007)

38376 MÁV Zrt. Beszerzési és Készletgazdálkodási Szolgáltató
Egység (speciális kenõanyagok – K. É. – 14708/2007)

38376 MÁV Zrt. Beszerzési és Készletgazdálkodási Szolgáltató
Egység (speciális kenõanyagok – K. É. – 14709/2007)

38377 MÁV Zrt. Beszerzési és Készletgazdálkodási Szolgáltató
Egység (speciális kenõanyagok – K. É. – 14710/2007)

38378 MÁV Zrt. Beszerzési és Készletgazdálkodási Szolgáltató
Egység (speciális kenõanyagok – K. É. – 14712/2007)

38378 Nemzetbiztonsági Szakszolgálat (egészségügyi papírok,
szalvéták – K. É. – 14735/2007)

38379 Nemzeti Autópálya Zrt. (tájékoztató a Pitvaros belterü-
letén, a 4426 és 4434 jelû utak keresztezõdésében kör-
forgalmú csomópont megépítése tárgyú szerzõdés telje-
sítésérõl – K. É. – 15780/2007)

38380 Nemzeti Hírközlési Hatóság [6 db mobil mérõállomás
mûködtetésének támogatása (átlagosan havi 1000, de-
cember, január és február hónapokban 100-100 mun-
kaóra idõkeretben) – K. É. – 14657/2007]

38380 Országos Vérellátó Szolgálat (7/OVSZ/2006. „Mosatás”
– K. É. – 16414/2007)

38381 Semmelweis Egyetem (veszélyes hulladék elszállítása,
ártalmatlanítása, konténer gyûjtõedények biztosítása
– K. É. – 14736/2007)

Tájékoztató a szerzõdés módosításáról

38383 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Ok-
tató Kórház (HEFOP 4.4 intézkedés – egészségügyi in-
tézmények között megvalósuló információrendszer fej-
lesztése és implementációja – K. É. – 14676/2007)

38385 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (Debrecen,
Hunyadi u.–Rákóczi u.–„kis Rákóczi” piac csomópont
korszerûsítési munkák I. ütem – K. É. – 15508/2007)

38385 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (Debrecen
iparterületi útjainak korszerûsítése, Bartók Béla út
ROP-2.1.2.-2004-08-0001/37 azonosító számú projekt,
valamint a Bartók Béla út rekonstrukciójával kapcso-
latos ROP-pályázaton kívüli beruházási munkák
– K. É. – 15926/2007)

38387 Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (2 dl-es ki-
szerelésû poharas tej szállítása – K. É. – 14824/2007)

38387 Országos Egészségbiztosítási Pénztár (tájékoztató a króni-
kus veseelégtelenségben, a veseelégtelenség progresszió-
jának lassítására és a tápláltsági állapot javítására szol-
gáló Ketostreril filmtabletta beszerzése tárgyában meg-
kötött szerzõdés módosításáról – K. É. – 16454/2007)

38388 Szentes Város Önkormányzata (a Dr. Bugyi István Kór-
ház telkén található rendelõintézet magastetõ-kialakí-
tása és felvonóbeépítése – K. É. – 14744/2007)

Helyesbítés

38390 Bányavagyon-hasznosító Kht. helyesbítése (a Közbeszer-
zési Értesítõ 2007. október 15-i, 118. számában, K. É. –
15299/2007 számon megjelent tájékoztató helyesbítése
– K. É. – 16548/2007)

38390 Budapest Fõváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzata
helyesbítése (a Közbeszerzési Értesítõ 2007. októ-
ber 15-i, 118. számában, K. É. – 15550/2007 számon
megjelent egyszerûsített eljárás ajánlati felhívásának
helyesbítése – K. É. – 16580/2007)

38391 Országgyûlés Hivatala helyesbítése (a Közbeszerzési Ér-
tesítõ 2007. október 12-i, 117. számában K. É. –
15652/2007 számon megjelent ajánlati felhívás helyes-
bítése – K. É. – 16562/2007)

37391 Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási
Zrt. helyesbítése (a Közbeszerzési Értesítõ 2007. októ-
ber 15-i, 118. számában, K. É. – 15801/2007 számon
megjelent egyszerû eljárás ajánlattételi felhívásának
helyesbítése – K. É. – 16547/2007)

Módosítás

38393 Százhalombatta Város Önkormányzata módosítása (Száz-
halombatta városi rendelõintézet, klimatizálás tervezé-
se és kivitelezése – részvételi felhívás módosítása
– K. É. – 16448/2007)

2007/43. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2715



Visszavonás

38395 Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügy-
nökség visszavonása (a Közbeszerzési Értesítõ 2007. au-
gusztus 27-i, 97. számában K. É. – 12488/2007 számon
megjelent egyszerûsített eljárás ajánlati felhívásának
visszavonása – K. É. – 16295/2007)

38395 Országos Mentõszolgálat visszavonása (a Közbeszerzési
Értesítõ 2007. szeptember 24-i, 109. számában, K. É. –
14626/2007 számon megjelent ajánlati felhívás vissza-
vonása – K. É. – 16498/2007)

38396 Zánkai Gyermek- és Ifjúsági Centrum Kht. visszavonása
(a Zánkai Gyermek- és Ifjúsági Centrum Kht. közét-
keztetési feladatainak ellátására vonatkozó ajánlati fel-
hívás visszavonása – K. É. – 16500/2007)
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A Közbeszerzési Értesítõ 121. számának (2007. október 24.) tartalomjegyzékérõl

HIRDETMÉNYEK

Az Európai Unió Hivatalos Lapjába közzétételre megküldött,
a Közbeszerzési Értesítõben tájékoztató jelleggel megjelenõ hir-
detmények

Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására

38407 Állami Szívkórház, Balatonfüred (a kórház élelmezési
anyagainak beszerzése – K. É. – 15868/2007)

38413 Bányavagyon-hasznosító Kht. (állami tulajdonú meddõ
szénhidrogénkutak kútkörzeteinek tájrendezése III.
– K. É. – 15835/2007)

38417 Bányavagyon-hasznosító Kht. (állami tulajdonú med-
dõ szénhidrogén kutak kútkörzeteinek tájrendezése
IV. – K. É. – 15842/2007)

38421 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat (a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Okta-
tó Kórház szállítási szolgáltatásainak ellátása – K. É. –
16375/2007)

38427 Debreceni Egyetem (épületgépészeti, épületfelügyeleti
rendszer, víz-csatorna hálózat üzemeltetése és karban-
tartása – K. É. – 16358/2007)

38433 Dunántúli Regionális Vízmû Zrt. (SAP-licenc-vásárlás és
SAP-licenc-karbantartás – K. É. – 16516/2007)

38438 Ferencvárosi Önkormányzat (a Ferencvárosi Önkor-
mányzat Polgármesteri Hivatala részére nyomdai
anyagok, nyomtatványok beszerzése – K. É. –
16093/2007)

38443 Ferencvárosi Önkormányzat (Ferencvárosi Önkormány-
zat Polgármesteri Hivatala részére takarítási szolgálta-
tás nyújtása – K. É. – 16329/2007)

38447 Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár (könyvek adásvétele
– K. É. – 15886/2007)

38452 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat (címzett támogatás-
ból megvalósuló orvosi gép-mûszer beszerzés – K. É. –
16320/2007)

38164 Központi Pénzügyi és Szerzõdéskötõ Egység (átmeneti
támogatás 2005/17-520-04-01 Establishing the Tracea-
bility Chain for Important Measurement Results
– K. É. – 16184/2007)

38469 Magyar Közút Kht. (utalványok, illetve az utalványt he-
lyettesítõ elektronikus pénzeszközök beszerzése a Ma-
gyar Közút Kht. részére 2008. évre – K. É. –
16479/2007)

38475 Márianosztrai Fegyház és Börtön (a Márianosztrai Fegy-
ház és Börtön részére élelmiszer-ipari termékek, szá-
razáru beszerzésére vonatkozó ajánlati felhívás
– K. É. – 15930/2007)

38479 Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (utalványok beszer-
zése – K. É. – 16520/2007)

38484 Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet (digitális
röntgen- és foszforlemez-kiolvasó berendezés beszerzé-
se. – K. É. – 15367/2007)

38491 Országos Vérellátó Szolgálat (22/OVSZ/2007. Sterilen
hegesztõ készülékek – K. É. – 16316/2007)

38496 Pannon Egyetem (szállítási szerzõdés külföldi folyóira-
tok beszerzésére – K. É. – 16472/2007)

38503 Pécsi Tudományegyetem Gazdasági Fõigazgatóság (va-
gyon-, felelõsség-, egészségügyi felelõsség-, gépjármû-
vek kötelezõ felelõsség-, casco, utas baleset- és betegség-
csoportos élet- és balesetbiztosítás nyújtási szolgáltatás
– K. É. – 16136/2007)

38508 Sátoraljaújhely Város Önkormányzata (foszforlemezes
digitalizáló és PACS-rendszer beszerzése – K. É. –
15817/2007)

38513 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szeged Me-
gyei Jogú Város Önkormányzata, a polgármesteri hi-
vatala és intézményei részére nyújtott VPN kialakítása
és 2 éves idõtartamú szolgáltatása – K. É. – 16302/2007)

38519 Szociális és Munkaügyi Minisztérium (központi költség-
vetési forrásból származó három elkülönülõ felnõtt-
képzési és szakképzési támogatás ellenõrzése és a kap-
csolódó adatbázis adatokkal való kiegészítése – K. É. –
15049/2007)

38525 Területi Kórház, Mátészalka [1 évre szükséges gyógysze-
rek, infúziók és tápszerek leszállítása (4315/Mátészal-
ka/07.) – K. É. – 16307/2007]

38529 Vakok Állami Intézete (takarítás 2007. – K. É. –
13765/2007)



Részvételi felhívás tárgyalásos eljárás megindítására

38534 Diákhitel Központ Zrt. (diákhitelezési rendszer finanszí-
rozási biztonságának javításához szükséges banki hitel-
keret-szerzõdés – K. É. – 16311/2007)

38539 MÁV Magyar Államvasutak Zrt. (keretmegállapodás fo-
lyószámlahitel biztosítására – K. É. – 16332/2007)

Részvételi felhívás gyorsított tárgyalásos eljárás megindítására

38545 Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (az M6-os
autópálya Dunaújváros–Szekszárd közötti szakaszá-
nak tervezését, építését, felújítását, üzemeltetését,
fenntartását és e tevékenységek finanszírozását ma-
gában foglaló koncessziós pályázat elõkészítéséhez
kapcsolódó pénzügyi tanácsadói feladatok – K. É. –
16075/2007)

38551 Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata (bizto-
sítási szerzõdések 2007 – K. É. – 16150/2007)

Részvételi felhívás egyes ágazatokban

38559 MÁV Magyar Államvasutak Zrt. (közúti-vasúti jármû
beszerzése – K. É. – 16157/2007)

38563 Somló Volán Zrt. (Somló Volán – lízingszerzõdés
– K. É. – 16373/2007)

38569 Volánbusz Zrt. (kenõanyag beszállítása és konszignációs
raktározása – K. É. – 16343/2007)

Módosítás

38576 MÁV Zrt. Beszerzési és Készletgazdálkodási Szolgáltató
Egység módosítása (az Európai Unió Hivatalos Lapjá-
hoz 2007. szeptember 3-án, K. É. – 13721/2007 számmal
feladott ajánlati felhívás módosítása – K. É. –
16063/2007)

Visszavonás

38581 Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete visszavonása
(az Európai Unió Hivatalos Lapjához 2007. augusztus
16-án, K. É. – 12921/2007 számmal feladott ajánlati fel-
hívás visszavonása – K. É. – 16308/2007)

A Közbeszerzési Értesítõben közzéteendõ hirdetmények

Részvételi felhívás gyorsított tárgyalásos eljárás megindítására

38583 Budapest Fõváros X. Kerület Kõbányai Önkormányzat
(iratkezelési rendszer – részvételi felhívás X. ker.
– K. É. – 16480/2007)

38588 Nyergesújfalu Város Önkormányzata (Nyergesújfalu–
Tát külterületi kerékpárút építése az EuroVelo nyom-
vonal mentén – K. É. – 16296/2007)

Részvételi felhívás gyorsított meghívásos eljárás megindítására

38594 Sopron és Környéke Víz- és Csatornamû Rt. (hévízterme-
lõ kút kiépítése – K. É. – 16507/2007)

Egyszerûsített eljárás ajánlati felhívása

38600 Zalabér Község Önkormányzata (közétkeztetés – K. É. –
15968/2007)

38606 Zirc Város Önkormányzata (Zirc Városi Erzsébet Kór-
ház-Rendelõintézet üzemeltetése – K. É. – 16158/2007)

Egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása

38613 6723 Szeged, József Attila Sugárút 138. Sz. Ház Lakókö-
zössége (homlokzat hõszigetelése, nyílászárók cseréje
– K. É. – 15791/2007)

38616 6723 Szeged, József Attila Sugárút 140. Sz. Ház Lakókö-
zössége (homlokzat hõszigetelése, nyílászárók cseréje
– K. É. – 15785/2007)

38620 9400 Sopron, Baross U. 6–8. Társasház (lakóház homlok-
zati hõszigetelése és fûtéskorszerûsítése – K. É. –
16191/2007)

38624 Alcsútdoboz Község Önkormányzata (ajánlatkérõ köz-
igazgatási területén keletkezõ lakossági szilárd kom-
munális hulladék gyûjtése – K. É. – 15892/2007)

38628 Budakeszi Város Önkormányzata (ajánlatkérõ közigaz-
gatási területén található Ösvény u., Rigli u., Mak-
kosi u., Gábor Á. u., Füredi u., Kálló Esperes u., Rózsa
köz részleges útburkolat-felújítása – K. É. –
15869/2007)

38632 Eötvös József Gimnázium, Szakképzõ Iskola és Kollé-
gium, Tiszaújváros (I. osztályú élelmiszerek szállítása
2008. december 31-ig – K. É. – 16367/2007)

38637 Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt. [személygépjármûvek
szállítása (5 db) – K. É. – 16257/2007]

38639 Gyõr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat [egészség-
ügyi ellátáshoz szükséges gépek és mûszerek beszerzése
és üzembe helyezése (42-42/2007 Céltámogatás 2007)
– K. É. – 16190/2007]

38643 Hagyományok Háza, Budapest [számítógépes (interne-
tes) alapon mûködõ jegy- és bérletértékesítõ hálózathoz
történõ csatlakozás és számítógépes jegy- és bérletérté-
kesítõ rendszer mûködtetéséhez szükséges program-
csomag használatba adása és bevezetése a Hagyomá-
nyok Háza részére – K. É. – 15818/2007]

38647 Hajdúböszörmény Város Önkormányzata (közmûvekben
keletkezett károk helyreállítása tárgyú közbeszerzési
eljárás ajánlattételi felhívása – K. É. – 16418/2007)
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38652 HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt.
(VHF-vevõkeret beszerzése – K. É. – 16408/2007)

38657 Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (mélyfúrá-
sú kutak rekonstrukciója – K. É. – 16572/2007)

38662 Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási
Képzési Központ (egyedi megjelenésû kapcsos dosszié
gyártása, leszállítása – K. É. – 15793/2007)

38665 Országgyûlési Biztos Hivatala (felsõ kategóriájú sze-
mélygépkocsi beszerzése – K. É. – 16344/2007)

38668 Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet (aján-
latkérõ tisztasági és tisztítószerekkel történõ ellátása
– K. É. – 16078/2007)

38671 Százhalombatta Város Önkormányzata (hévízkutatás ki-
vitelezése – K. É. – 16218/2007)

38673 Zala Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézmé-
nye (mosodai szolgáltatás – K. É. – 15501/2007)

Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására

38677 Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal (Budapest V. ke-
rület, Sas utca 20–22. szám alatti épületben lévõ iroda-
épület felújítása, átalakítása, korszerûsítése, továbbá
a kiviteli tervdokumentáció elkészítése – K. É. –
16387/2007)

38682 Általános Iskola, Galambok (élelmiszer-alapanyagok be-
szerzése – K. É. – 16185/2007)

38688 Vám- és Pénzügyõrség Központi Bûnüldözési Parancs-
noksága (Kaposvár, Kanizsai u. 72. sz. alatti épület
homlokzatának felújítása, talajnedvesség elleni szigete-
lése – K. É. – 16491/2007)

38694 Veszprém Megyei Önkormányzat (140 millió forint rulí-
rozó hitel felvétele 2008. január 27-tõl a Csolnoky Fe-
renc Kórház-Rendelõintézet adósságállományának ke-
zelése és a költségvetés likviditásának biztosítása érde-
kében – K. É. – 15556/2007)

Ajánlati felhívás egyes ágazatokban

38698 MÁV Magyar Államvasutak Zrt. (schengeni vasúti ha-
tárállomások kialakítása a dél-magyarországi régióban
– K. É. – 16322/2007)

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK

Tájékoztató az eljárás eredményérõl

38705 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (M5 hidak korrózióvédel-
me/2007 – K. É. – 16552/2007)

38707 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat (beruházási hitel
felvétele – K. É. – 16406/2007)

38709 HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. (kö-
zelkörzeti radarrendszer beszerzése – K. É. –
16509/2007)

38712 Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság
(Magyarország–Románia és Magyarország–Szerbia és
Montenegró Határon Átnyúló Együttmûködési prog-
ram – K. É. – 16425/2007)

38715 Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság
(Magyarország–Románia és Magyarország–Szerbia és
Montenegró Határon Átnyúló Együttmûködési prog-
ram 2004–2006. HU-RO 0602/130 Kettõs-Körös árvíz-
védelmi fejlesztése – K. É. – 16426/2007)

38718 Legfõbb Ügyészség (18 db személygépkocsi beszerzése
– K. É. – 16551/2007)

38720 MECSEK-ÖKO Zrt. (pernyeszállítás – K. É. –
16539/2007)

38722 Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium (étke-
zési utalvány – K. É. – 16419/2007)

38725 Semmelweis Egyetem (a Semmelweis Egyetem szerve-
zeti egységei részére, 18 hónapra szükséges kötszerek
beszerzése – K. É. – 15811/2007)

38730 Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szolnok,
Kõrösi út burkolatának felújítása – K. É. – 16323/2007)

38732 Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (Jászai
Mari Színház, Népház és Városi Könyvtár rekonstruk-
ciójának, bõvítésének és környezetének rendezéséhez
szükséges tervezõi mûvezetés biztosítása – K. É. –
16575/2007)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl

38736 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (zajárnyékoló falak építé-
se/2007 – K. É. – 16485/2007)

38739 Budaörs Város Önkormányzata (járdafelújítási munkák
Budaörsön – K. É. – 15974/2007)

38743 Budaörs Város Önkormányzata (átsajtolás az M1–M7
autópálya 9+189 km-szelvényében – K. É. –
15986/2007)

38746 Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Strukturális Alapok
Programiroda (ESKI SAP szakmai rendezvényeinek
megszervezése és a lebonyolításban való közremûködés
– K. É. – 15530/2007)

38748 Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai
Ügynökség (mikrohullámú hálózat további fejlesztése
27 mikrohullámú állomást érintõ átalakítása munka –
eljárásazonosító: 36002/07-30/17 – K. É. – 14760/2007)

38750 Központi Gyermekkonyha, Sopron (hús és húskészítmé-
nyek beszerzése 2007. – K. É. – 14779/2007)

38753 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szegeden
mûködõ 5 általános és középiskola energetikai korsze-
rûsítése, napkollektor telepítése – K. É. – 13857/2007)

38755 Szegedi Tudományegyetem (SZTE Klinikatömb, Onko-
lógiai Klinika átalakítása – K. É. – 15569/2007)

38756 Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága (a Hun-
gária körút 112–114. szám alatti irodaház tetõterének
beépítése – K. É. – 16421/2007)
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Tájékoztató a részvételi szakasz eredményérõl

38760 BKV Zrt. Mûszaki Igazgatóság (a BKV Zrt. Kõér utcai
telephelyén fûtésrekonstrukció kivitelezési munkáinak
elvégzése – K. É. – 16657/2007)

38762 MÁV Magyar Államvasutak Zrt. (Budapest Nyugati pá-
lyaudvaron kormányzati negyed építéséhez területfel-
szabadítás keretében vasúti közlekedési létesítmények
elbontása és áthelyezése, valamint kiszolgáló és mûköd-
tetõ közmûvek áthelyezése – K. É. – 15705/2007)

38764 Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (iparosított
technológiával épült lakóépületek felújítása – Hild V.
út 16–20., Lovas I. út 16–20., Jubileum tér 4. – K. É. –
16504/2007)

Tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl

38767 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza (12 havi
varrógép beszerzése – K. É. – 15120/2007)

38767 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza (gyógysze-
rek beszerzése – K. É. – 15122/2007)

38768 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza (gyógysze-
rek beszerzése – K. É. – 15124/2007)

38768 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza (laborató-
riumi hematológiai reagensek beszerzése – K. É. –
15126/2007)

38769 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza (gyógysze-
rek beszerzése – K. É. – 15128/2007)

38769 Baross Gábor Általános Iskola, Budapest (gyermek-,
diák-, munkahelyi, valamint diétás közétkeztetés el-
látása szállítással együtt – K. É. – 14841/2007)

38770 Budapest Fõváros Önkormányzata [Budapest III., San
Marco u. 48–50. szám alatti iskolaépület rekonstrukci-
ója és bõvítése az általános iskola és diákotthon (Csalo-
gány u.) elhelyezése céljából beruházás kivitelezése
– K. É. – 15248/2007]

38771 Budapest-Csepel Önkormányzata Vagyonkezelõ és Va-
gyonhasznosító Kft. [(CSEVAK) parlagfûirtási munkák
elvégzése – K. É. – 14557/2007]

38772 Budapesti Közlekedési Zrt. (általános festékek és segéd-
anyagok szállítása – K. É. – 14961/2007)

38772 Budapesti Közlekedési Zrt. (MSZ EN 590 számú min-
denkor érvényes szabványnak megfelelõ minõségû mo-
torikus dízelgázolaj szállítása – K. É. – 14962/2007)

38773 Budapesti Közlekedési Zrt. (a Budapesti 4. sz. metróvo-
nal I. szakaszának építéséhez kapcsolódó biztosítási ta-
nácsadói feladatok ellátása – K. É. – 14977/2007)

38774 Budapesti Közlekedési Zrt. (vignolsínek, kitérõk és át-
szelések szállítása – K. É. – 15013/2007)

38775 Budapesti Közlekedési Zrt. (ipari gázok szállítása
– K. É. – 15015/2007)

38776 Budapesti Közlekedési Zrt. [mûanyag termékek szállítá-
sa (zsákok, fóliák, fali ékek, rudak, csövek, plexi és tex-
tilbakelitlemezek) – K. É. – 15119/2007]

38776 Budapesti Közlekedési Zrt. (vaskohászati termékek szál-
lítása – K. É. – 15121/2007)

38777 Budapesti Közlekedési Zrt. (nehézfém-kohászati termé-
kek szállítása – K. É. – 15123/2007)

38778 Budapesti Közlekedési Zrt. (vörösréz munkavezeték
szállítása – K. É. – 15125/2007)

38778 Budapesti Közlekedési Zrt. (mûanyag termékek szállítá-
sa – mûanyag villanyszerelési anyagok szállítása
– K. É. – 15127/2007)

38779 Budapesti Közlekedési Zrt. (könnyûfém-kohászati ter-
mékek szállítása – K. É. – 15129/2007)

38780 Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
(E épület férfi-WC-sor felújítási munkái – K. É. –
15133/2007)

38780 Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gaz-
dasági és Mûszaki Fõigazgatósága (BME informatikai
épület gondnoksági komplex üzemeltetése – K. É. –
14822/2007)

38781 Csernely Község Önkormányzata (Csernely és társult te-
lepülések szennyvízcsatorna-hálózatának építése és a
borsodbótai szennyvíztisztító telep bõvítése – K. É. –
15134/2007)

38782 Debreceni Hõszolgáltató Zrt. (Debrecen, Kossuth u.
18. sz. részére primer bekötõvezeték és korszerû hõköz-
pont építése, Mester u. 1. sz. részére korszerû hõköz-
pont építése és Piac utca 1–3. sz. alatti hõközpont felújí-
tása – K. É. – 15144/2007)

38783 Dél-Pest Megyei Térségi Integrált Szakképzõ Központ
Kht. [elektronikaieszköz-beszerzés – HEFOP 4.1.1.
(HEFOP I. 07. rész) – K. É. – 14846/2007]

38784 DKV Debreceni Közlekedési Zrt. (gépjármûbeszerzés
keretmegállapodás keretében – K. É. – 16639/2007)

38784 Dorog Város Önkormányzata (Panel Plusz programban
az iparosított technológiával épület lakóépületek –
energiafelhasználást csökkentõ – korszerûsítése – Há-
mán K.-ltp. 5–6., 7–8., 12., Baross G.-ltp. 13–14–15.,
17–18–19., Fáy A.-ltp. 9., Borbála-ltp. 7. sz. – K. É. –
15149/2007]

38786 Ferencvárosi Önkormányzat (önkormányzat tulajdoná-
ban álló 1135 Bp., Szent László u. 70. III. em. 2. sz. alatti
40 m2 alapterületû lakás teljes felújítása – K. É. –
14878/2007)

38787 Ferencvárosi Önkormányzat (önkormányzati tulajdonú,
1097 Budapest, Gyáli út 21–23. VIII. ép., fszt. 1. szám
alatti 32 m2 alapterületû lakás teljes felújítása – K. É. –
15237/2007)

38788 FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest X. ker., Román
utca, Vaspálya utca–Cserkesz utca közötti szakaszán
(hrsz.: 41529) gázelosztó vezeték létesítése – K. É. –
15017/2007]

38788 FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest XIV. ker., Rás-
kay Lea utca, Fûrész utca–Ráskay Lea utca 16. szám
közötti szakaszán (hrsz.: 30282/15) gázelosztó vezeték
létesítése – K. É. – 15018/2007]

38789 FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest XI–XII. ker.,
Hegyalja út, Budaörsi út–Hegyalja út 38. sz. közötti
szakaszán (hrsz.: 4818/2) gázelosztó vezeték létesítése
– K. É. – 15019/2007]
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38790 FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest, XVIII. ker.
Kondor Béla sétány, Németh László sétány–Kondor
Béla sétány 4. sz. közötti szakaszán (hrsz.: 151159/48)
gázelosztó vezeték létesítése – K. É. – 15020/2007]

38791 FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest XIV. ker., Kö-
vér Lajos utca, Egressy út–Róna köz közötti szakaszán,
a Róna köz, Róna utca–Kupa vezér útja közötti szaka-
szán és a Kupa vezér útja, Róna köz–Róna utca közötti
szakaszán (hrsz.: 31895/1) gázelosztó vezeték létesítése
– K. É. – 15021/2007]

38791 FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [Budapest X. ker., Vásár-
ló utca, Korponai utca–Állomás utca közötti szakaszán
(hrsz.: 39016/2) gázelosztó vezeték létesítése – K. É. –
15022/2007]

38792 Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. [XIV., Nagy Lajos ki-
rály útja (Nagy Lajos király útja 200.–Gervay u. kö-
zött) csatornarekonstrukció – K. É. – 15163/2007]

38793 Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt. (2 db Intel alapú szer-
ver, 62 db munkaállomás és 22 db nyomtató szállítása,
integrálása – K. É. – 14536/2007)

38793 Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt. (ömlesztett útszóró só
szállítása – K. É. – 14899/2007)

38794 Heves Megyei Önkormányzat Markhot Ferenc Kór-
ház-Rendelõintézet [intervenciós radiológiai anyagok,
eszközök, valamint vascularis és biliaris (gastrointesti-
nalis) stentek beszerzése – K. É. – 15109/2007]

38795 HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. (tá-
volkörzeti radarrendszer szállítása és telepítése
– K. É. – 16546/2007)

38795 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Munkaügyi Központ [a
munkanélküliség megelõzése és kezelése Jász-Nagy-
kun-Szolnok megyében c. intézkedés keretében mento-
ri szolgáltatás (ismételt) beszerzése – K. É. –
15165/2007]

38796 Katasztrófavédelmi Oktatási Központ (a Katasztrófavé-
delmi Oktatási Központ tornacsarnokának építési, át-
alakítási munkái – K. É. – 15026/2007)

38797 Komárom Város Önkormányzata (komáromi Selye János
Kórház Rendelõintézetének felújítása – K. É. –
15271/2007)

38798 Központi Pénzügyi és Szerzõdéskötõ Egység (SA 14/05–
speciális eszközökkel felszerelt terepjáró személygép-
jármû és mikrobusz beszerzése a határõrség és a rend-
õrség részére: 3., 4., 9., 12., 13. részek – K. É. –
14820/2007)

38798 Központi Pénzügyi és Szerzõdéskötõ Egység (SA 42/B/04
számú okmányvizsgáló, optikai és egyéb eszközök szál-
lítása az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium irá-
nyítása alá tartozó rendészeti szervezetek részére
– K. É. – 14850/2007)

38799 Márianosztrai Fegyház és Börtön (festékkazetták újra-
töltetése, felújítása – K. É. – 15166/2007)

38799 MÁV Zrt. (hordozható tûzoltó készülékek – K. É. –
14751/2007)

38800 Megyei és Városi Könyvtár, Kaposvár (magyarországi
forgalomban megjelenõ könyvek, mûsoros CD-k,
DVD-k, videokazetták, valamint újságok és folyóiratok
beszerzése – K. É. – 15164/2007)

38801 Miasszonyunkról Nevezett Kalocsai Iskolanõvérek Társu-
lata (Mária u. 20. alatti nõvérotthon és kollégiumépület
fûtéskorszerûsítési munkáinak megvalósítása I. ütem,
II. ütem – K. É. – 15168/2007)

38802 Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata (Karolina
Kórház-Rendelõintézet rekonstrukció II. ütem orvos-
technológiai kivitelezés – K. É. – 15169/2007)

38802 Országgyûlés Hivatala (1101 db kellékanyag szállítása, a
felhasználás helyszínén történõ cseréje és az üres patro-
nok, kazetták visszavásárlása – K. É. – 14901/2007)

38803 Országgyûlés Hivatala (az Országgyûlés Irodaháza épü-
letében, valamint a Bp. V., Balassi Bálint u. 15. és a Bp.
XVIII., Nagyenyed u. 18. sz. alatti épületekben építõ-
mesteri, szakipari munkák végzése – K. É. –
14902/2007)

38804 Országgyûlés Hivatala (utazással kapcsolatos szolgálta-
tások teljesítése az Országgyûlés Hivatala részére
– K. É. – 15008/2007)

38805 Országgyûlés Hivatala (egyéni, szélessávú internet- szol-
gáltatás biztosítása az ajánlatkérõ távmunkaeszközzel
ellátott felhasználói számára – K. É. – 15116/2007)

38805 Országos Mezõgazdasági Minõsítõ Intézet (szõlõszaporí-
tóanyag-jelölõ címkék nyomtatása és szállítása – K. É. –
15171/2007)

38806 Paks Város Önkormányzata (fénymásoló papír beszerzé-
se és leszállítása – K. É. – 15172/2007)

38807 Paks Város Önkormányzata (különbözõ irodaszerek,
nyomtatványok beszerzése és leszállítása – K. É. –
15173/2007)

38807 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház (gyógyszerek szállítá-
sa – K. É. – 15174/2007)

38808 Radioaktív Hulladékokat Kezelõ Kht. (11 darab kazetta-
tároló-kamra nitrogénellátó rendszerének átalakítása
– K. É. – 14376/2007)

38809 Siklós Város Önkormányzata (Siklós-Gyûdi Idõsek Ott-
hona korszerûsítése, bõvítése – K. É. – 15193/2007)

38809 suliNova Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbkép-
zési Kht. (2006/2007-es tanév elsõ félévi készség- és ké-
pességmérések adatainak számítógépes rögzítése
– K. É. – 15180/2007)

38810 suliNova Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbkép-
zési Kht. (a társadalmi érzékenységet növelõ tovább-
képzéseken tréneri feladatok ellátása a HEFOP-
2004-2.1.1 központi program B komponens keretében
tréneri, tanfolyam-vezetõi feladatok ellátása – K. É. –
15181/2007)

38811 Szárliget Község Önkormányzata (szennyvízcsatorna-
hálózat megépítése – K. É. – 15182/2007)

38812 Szegedi Tudományegyetem (ÁOK sürgõsségi betegellá-
tó osztály bõvítése és felújítása – K. É. – 15265/2007)

38813 Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium és Kollégium
[élelmiszer-beszerzés 2006. szeptember 1-jétõl 2007.
augusztus 31-ig (fûszértáru, tojás, zöldség, gyümölcs,
mélyhûtött termékek, tejtermékek, húsok, húsipari és
hentesáru) – K. É. – 14809/2007]
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38814 Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium és Kollégium
(pékáru, tej szállítása – K. É. – 14810/2007)

38814 Vác Város Önkormányzata (kézi hulladékgyûjtõ edé-
nyek javítása – K. É. – 14826/2007)

38815 Vác Város Önkormányzata (kerékpárút gépi tisztítása,
kerékpárút melletti zöldsáv karbantartása – K. É. –
14828/2007)

38815 Vác Város Önkormányzata (lámpaoszlopok virágdíszíté-
se – K. É. – 14829/2007)

38816 Vác Város Önkormányzata (közúti tartozékok karban-
tartása – K. É. – 14830/2007)

38817 Vác Város Önkormányzata (közterületi lombgyûjtés
– K. É. – 14831/2007)

38817 VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht.
(bankszámlaszerzõdés megkötése és ehhez kapcsolódó
szolgáltatások igénybevétele – K. É. – 15984/2007)

38818 Zala Megyei Önkormányzat (idõsek otthona fejlesztése,
rekonstrukció, Zalabaksa, Szepetnek és Sármellék köz-
ségekben – K. É. – 15191/2007)

Tájékoztató a szerzõdés módosításáról

38819 Budapest-Hegyvidék XII. Kerületi Önkormányzat (Buda-
pest-Hegyvidék Csörsz utcai sportcentrum kiviteli ter-
veinek elkészítése és kivitelezése – K. É. – 14310/2007)

38819 Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (Érdi Újság
komplex szerkesztõi, kiadói tevékenységének ellátása
– K. É. – 15878/2007)

38820 Esztergom Város Önkormányzata (Esztergomban az Ap-
rófalva Bölcsõde felújításának, átalakításának és bõví-
tési kivitelezési munkáinak elvégzése – K. É. –
16481/2007)

38821 Esztergom Város Önkormányzata (Esztergomban a Bu-
dapesti, Bartók és Virágos utcák csatornaépítési mun-
kái – K. É. – 16482/2007)

38822 Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. [fõvárosi csatornák re-
konstrukciójának tervezése (Tüske u.–Tüske köz 4. kö-
zött) – K. É. – 15729/2007]

38822 Fõvárosi Önkormányzat Csecsemõket, Kisgyerekeket és
Fogyatékosokat Befogadó Gyermekotthonai (élelmiszer-
alapanyag-szállítási szerzõdések módosítása – K. É. –
16095/2007)

38823 Károli Gáspár Református Egyetem (gyakorlatorientált
képzési terek létrehozása, informatikai hálózat fejlesz-
tése feltételeinek kialakítása, akadálymentesítés, vala-
mint épületátalakítási és -korszerûsítési munkák tár-
gyú vállalkozási szerzõdés módosítása – K. É. –
16647/2007)

38824 Károly Róbert Fõiskola (félüzemi biomassza-fûtõmû ki-
vitelezése – K. É. – 15639/2007)

38825 Magyar Fejlesztési Bank Rt. (az MFB Rt. részére történõ
gépkocsibérlés tárgyában lefolytatott közbeszerzési el-
járás alapján megkötött szerzõdés Kbt. 303. §-a szerinti
módosítása – K. É. – 16554/2007)

38825 Nemesgulács Község Önkormányzata (számítástechnikai
eszközök beszerzése és beépítése – K. É. – 10283/2007)

38826 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (beruházási
hitel nyújtás szolgáltatása – K. É. – 16503/2007)

Helyesbítés

38827 Dunántúli Regionális Vízmû Zrt. helyesbítése (a Közbe-
szerzési Értesítõ 2007. október 15-i, 118. számában
K. É. – 15797/2007 számon megjelent egyszerû eljárás
ajánlattételi felhívásának helyesbítése – K. É. –
16638/2007)

38827 Magyar Turizmus Zrt. helyesbítése [a Közbeszerzési Ér-
tesítõ 2007. október 17-i, 119. számában K. É. –
15441/2007 számon megjelent részvételi felhívás he-
lyesbítése (EU-s) – K. É. – 16732/2007]

Módosítás

38828 MÁV Magyar Államvasutak Zrt. módosítása (sorompó-
berendezések korszerûsítése 2007. hirdetmény módosí-
tása – K. É. – 16633/2007)

Visszavonás

38830 Nagyatád Város Önkormányzata visszavonása (a Közbe-
szerzési Értesítõ 2007. szeptember 28-i, 111. számában
K. É. – 14691/2007 számon megjelent egyszerû eljárás
ajánlattételi felhívásának visszavonása – K. É. –
16581/2007)
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A Cégközlöny 42. számában (2007. október 18.) megjelent felszámolási eljárások megindításáról

A Fõvárosi Bíróság
18.Fpk.01-07-002950/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) Adomány Önsegélyezõ Pénztár
(1077 Budapest, Almássy tér 16. I. 12.; adószáma:
18184730-1-42) adós felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Hitelintézeti Felszá-
moló Közhasznú Társaság, 1071 Budapest, Damjanich
u. 11–15., cégjegyzékszáma: 01 14 000098.

A Fõvárosi Bíróság
9.Fpk.01-07-004046/3. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) Pro Futuro önkéntes Kölcsönös Önse-
gélyezõ Pénztár (1149 Budapest, Bosnyák tér 5.; adó-
száma: 18112216-1-41) adós felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Hitelintézeti Felszá-
moló Közhasznú Társaság, 1071 Budapest, Damjanich
u. 11–15., cégjegyzékszáma: 01 14 000098.

A Fõvárosi Bíróság
4.Fpk.01-07-000421/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. május 24. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) PERCENT Ügyviteli, Tanácsadói és
Vegyesipari Szövetkezet (1134 Budapest, Lehel
u. 4/E; cégjegyzékszáma: 01 02 053343; adószáma:
10625800-2-01) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
PERCENT Ügyviteli, Tanácsadói és Vegyesipari Kis-

szövetkezet
A bíróság által kijelölt felszámoló: CMB Holding Ta-

nácsadó Kft., 1164 Budapest, Jövendõ u. 3., 1631 Buda-
pest, Pf. 128.

A Fõvárosi Bíróság
13.Fpk.01-07-001727/5. 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) „RAKONCA” Tárolóeszkö-
zöket Javító Felújító és Lakatosipari Gazdasági Mun-
kaközösség „végelszámolás alatt” (1151 Budapest XV.,
Lóvasút köz 7/A; cégjegyzékszáma: 01 04 135111; adó-
száma: 29362374-2-42) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„RAKONCA” Tárolóeszközöket Javító Felújító és La-

katosipari Gazdasági Munkaközösség
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasá-

gi Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Honvéd u. 8. 1. em. 2.
1396 Budapest 62. Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
15.Fpk.01-07-003139/6. 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) „PRIMÕR” Zöldség-Gyü-
mölcs Kiskereskedõ Gmk. „végelszámolás alatt” (1084
Budapest, Bacsó Béla u. 41–43. fszt. 5.; cégjegyzékszáma:
01 04 139353 adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„PRIMÕR” Zöldség-Gyümölcs Kiskereskedõ Gmk.
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
17.Fpk.01-07-004104/5. 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) „MÁRTA” Divatáru és
Ajándék Gazdasági Munkaközösség (1154 Budapest,
Zsókavár u. 6.; cégjegyzékszáma: 01 04 230122; adó-
száma: 29337042-2-42) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasá-
gi Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Honvéd u. 8. 1. em. 2.
1396 Budapest 62. Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
5.Fpk.01-07-002073/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. június 20. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) S-AUTOKA Javító és Szolgáltató
Betéti Társaság (1205 Budapest, Martinovics u. 5.
Fióktelep: 2300 Ráckeve, Jókai u. 15.; cégjegyzékszáma:
01 06 116742; adószáma: 28216373-2-43) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelyei(i):
1196 Budapest, Rákóczi u. 100.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Duna Audit Könyv-

szakértõ Iroda Kft., 1115 Budapest, Bartók Béla u. 131/A.
Levélcím: 1087 Bp., Kerepesi út 29/B VII. épület II. emelet.

A Fõvárosi Bíróság
11.Fpk.01-06-006286/7. 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) Fazekas és Társa Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (1237 Budapest, Mesgye
u. 17.; cégjegyzékszáma: 01 06 414275; adószáma:
28585871-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
FAZEKAS ÉS FIAI Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti

Társaság;
Fazekas és Társai Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti

Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING

Szolgáltató Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I/4.

A Fõvárosi Bíróság
17.Fpk.01-07-003916/5. 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) SEBÕK TEAM Kereskedel-
mi és Szolgáltató Betéti Társaság (1044 Budapest, Kis-

faludy u. 8. fszt. 1., fióktelep: 2023 Dunabogdány, Szõlõ
u. 33.; cégjegyzékszáma: 01 06 619300; adószáma:
28706685-1-41) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasá-
gi Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Honvéd u. 8. 1. em. 2.
1396 Budapest 62. Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
4.Fpk.01-06-006436/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. június 12. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) „Kovács Kõmûves” Építõipari, Ke-
reskedelmi, Szolgáltató Betéti Társaság (1174 Buda-
pest, Ferihegyi út 298. A ép.; cégjegyzékszáma: 01 06
721464; adószáma: 20263962-2-42) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: YPLON Vagyonke-
zelõ, Felszámoló és Pénzügyi Tanácsadó Kft., 1025 Buda-
pest, Csévi u. 11/B.

A Fõvárosi Bíróság
24.Fpk.01-07-001985/9. 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) Office Controll Kereskedelmi,
Szolgáltató és Ellátó, Betéti Társaság (rövidített elne-
vezése: Office Controll Bt.) (1224 Budapest, XIII. ut-
ca 28.; cégjegyzékszáma: 01 06 726793; adószáma:
20396622-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCUR Befekte-
tési Kft., 1066 Budapest, Teréz krt. 6.

A Fõvárosi Bíróság
1.Fpk.01-06-006562/10. 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) Marketing Quality Szolgál-
tató és Kereskedelmi Betéti Társaság (1195 Budapest,
Batthyány u. 32/B; cégjegyzékszáma: 01 06 733891; adó-
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száma: 20711953-2-43) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
FISHERMAN SHOP Kereskedelmi Betéti Társaság
Elõzõ székhelyei(i):
1033 Budapest, Szentendrei út 89–93.
Nem bejegyzett székhelyei(i):
2085 Pilisvörösvár, Szondy u. 103.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PK-ECONO Pénz-

ügyi Gazdasági Tanácsadó Kft., 1134 Budapest, Klapka
u. 6., 1461 Budapest, Pf. 295.

A Fõvárosi Bíróság
13.Fpk.01-07-002205/5. 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) KARTALHÚS Élelmiszer
Kiskereskedelmi Betéti Társaság „végelszámolás
alatt” (1108 Budapest, Kõvágó utca 18. 2. em. 11.; cég-
jegyzékszáma: 01 06 734582; adószáma: 24535142-2-42)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
KARTALHÚS Élelmiszer Kiskereskedelmi Betéti Tár-

saság
Elõzõ székhelyei(i):
2173 Kartal, Szõlõ u. 10.
A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD

Könyvvizsgáló és Vagyonértékelõ Bt., 6000 Kecskemét,
Horváth Döme u. 12.

A Fõvárosi Bíróság
17.Fpk.01-07-003935/5. 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) Aneszt Egészségügyi Szolgál-
tató Betéti Társaság (1093 Budapest, Lónyai utca 60.
1. em. 10.; cégjegyzékszáma: 01 06 742395; adószáma:
21026542-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasá-
gi Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Honvéd u. 8. 1. em. 2.
1396 Budapest 62. Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
13.Fpk.01-07-001801/5. 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) SARA-MARIAM 2000 Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszá-
molás alatt” (1083 Budapest, Práter u. 38. 1. em. 2.; cég-
jegyzékszáma: 01 06 743883; adószáma: 21066830-2-42)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
SARA-MARIAM 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató

Betéti Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
SARA 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Tár-

saság
A bíróság által kijelölt felszámoló: AGRO ALBA Szol-

gáltató Zrt., 1055 Budapest, Stollár Béla u. 3/A.

A Fõvárosi Bíróság
15.Fpk.01-07-003183/5. 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) ROSU Kereskedelmi Betéti
Társaság „végelszámolás alatt” (1145 Budapest,
Mexikói út 38. 2. em. 5.; cégjegyzékszáma: 01 06 744812;
adószáma: 21093274-2-42) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
ROSU Kereskedelmi Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: KVANTÁL Gazda-

sági Tanácsadó és Szolgáltató Kft., 1089 Budapest, Bláthy
Ottó u. 6–8.

A Fõvárosi Bíróság
5.Fpk.01-07-002812/17. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) JARAPAJO Ingatlanforgalmazó
és Építõipari Betéti Társaság (1051 Budapest, Sas
u. 4.; cégjegyzékszáma: 01 06 759334; adószáma:
21810330-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Szolgáltató Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I/4.
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A Fõvárosi Bíróság
5.Fpk.01-07-002506/8. 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) DALLAS GÁBOR RUPI ÉS
TÁRSA KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ
Betéti Társaság (1195 Budapest, Zrínyi utca 25.
3. em. 11.; cégjegyzékszáma: 01 06 759392; adószáma:
21812198-1-43) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: L Q D Pénzügyi és
Gazdasági Szakértõ Kft., 1032 Budapest, Vályog u. 2–4.

A Fõvárosi Bíróság
20.Fpk.01-07-001885/9. 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) Gustav König Konyhabútor
Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (1181 Bu-
dapest, Havanna u. 29. 7. em. 28.; cégjegyzékszáma: 01 06
769718; adószáma: 22176217-2-43) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Szolgáltató Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I/4.

A Fõvárosi Bíróság
13.Fpk.01-07-001713/5. 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) SIKO Vegyipari Termékeket
Elõállító, Kereskedõ és Szolgáltató Korlátolt Felelõs-
ségû Társaság „végelszámolás alatt” (1035 Budapest,
Berend u. 13.; cégjegyzékszáma: 01 09 072627; adó-
száma: 10457087-2-41) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
SIKO Vegyipari Termékeket Elõállító, Kereskedõ és

Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
SILKO Vegyipari Termékeket Elõállító Kereskedõ és

Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság

A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasá-
gi Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Honvéd u. 8. 1. em. 2.
1396 Budapest 62. Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
24.Fpk.01-07-001570/12. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 25. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) HATVANI és Társa Keres-
kedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (rövidített el-
nevezése: HATVANI és Társa Kft.) (1067 Budapest,
Szondi utca 32.; cégjegyzékszáma: 01 09 260970; adószá-
ma: 10804245-2-42) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

Jogelõd(ök):
INSTALL Építõipari Korlátolt Felelõsségû Társaság
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
8.Fpk.01-07-002994/9. 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) HELIOS-DECO Kereske-
delmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (1107 Budapest,
Ceglédi út 28.; cégjegyzékszáma: 01 09 263052; adó-
száma: 10831036-2-42) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Elsõ Magyar Lépcsõstúdió, Kereskedelmi Korlátolt Fe-

lelõsségû Társaság
METALL TRADE INVESZT Kereskedelmi Kft.
Elõzõ székhelyei(i):
1141 Budapest, Öv u. 54. I/4. sz.
1081 Budapest, Kisfuvaros u. 12.
1107 Budapest, Fokos u. 10.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PANNON VA-

GYONKEZELÕ Felszámoló Tanácsadói Kft., 1025 Buda-
pest, Szépvölgyi út 52.
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A Fõvárosi Bíróság
13.Fpk.01-06-006533/10. 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) S.M. & S .K . Gazdasági,
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1066 Buda-
pest, Teréz krt. 27. 3. em. 27.; cégjegyzékszáma: 01 09
467448; adószáma: 12128921-2-42) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

Nem bejegyzett elnevezése(i):
V. O. B. Építõipari és Kereskedelmi Szolgáltató Korlá-

tolt Felelõsségû Társaság
Nem bejegyzett székhelyei(i):
4620 Záhony, Alkotmány u. 5.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TAXCO Vagyonke-

zelõ és Gazdasági Szakértõ Kft., 1145 Budapest, Jávor
u. 11/ A.

A Fõvárosi Bíróság
15.Fpk.01-07-003300/5. 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) WEST TRANS METAL Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság „végelszámolás alatt” (1157 Budapest, Nyírpalota
utca 5.; cégjegyzékszáma: 01 09 469557; adószáma:
12152173-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
WEST TRANS METAL Kereskedelmi és Szolgáltató

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelyei(i):
1118 Budapest, Dayka G. u. 19.
1073 Budapest, Akácfa u. 57. fszt. 9.
1039 Budapest, Kerék utca 8.
Nem bejegyzett székhelyei(i):
2310 Szigetszentmiklós, Szentmiklósi u. 10/ A . 2. em. 7.
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
5.Fpk.01-06-006608/10. 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) Continental Alumínium Kereske-

delmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (1112 Budapest,
Bod Péter lejtõ 4. 2. em. 2.; cégjegyzékszáma: 01 09
469651; adószáma: 12122509-2-43) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelyei(i):
1112 Budapest, Görbe u. 3/B
A bíróság által kijelölt felszámoló: L Q D Pénzügyi és

Gazdasági Szakértõ Kft., 1032 Budapest, Vályog u. 2–4.

A Fõvárosi Bíróság
4.Fpk.01-06-006968/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. június 4. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) THONG DA Nemzetközi Kereske-
delmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (1201 Budapest,
Wesselényi utca 3. 3. em. 7.; cégjegyzékszáma: 01 09
560288; adószáma: 12157776-2-43) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelyei(i):
1104 Budapest, Harmat u. 67/B
1107 Budapest, Száva u. 2/A 1. em. 1.
1158 Budapest, Drégelyvár u. 50.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Duna Audit Könyv-

szakértõ Iroda Kft., 1115 Budapest, Bartók Béla u. 131/A.
Levélcím: 1087 Bp., Kerepesi út 29/B VII. épület II. emelet.

A Fõvárosi Bíróság
8.Fpk.01-07-002054/6. 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) TOP-COLOR 2000 Textilkészítõ
Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt”
(1027 Budapest, Bem J. u. 22.; cégjegyzékszáma: 01 09
565006; adószáma: 12164569-2-41) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
TOP-COLOR 2000 Textilkikészítõ Korlátolt Felelõs-

ségû
Nem bejegyzett elnevezése(i):
TOP COLOR Textilkikészítõ Korlátolt Felelõsségû

Társaság
Elõzõ székhelyei(i):
1211 Budapest, Bajáki F. u. 27.
A bíróság által kijelölt felszámoló: A CONT ( O)-ROLL

Kft., 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 40–41.
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A Fõvárosi Bíróság
5.Fpk.01-07-001441/7. 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) Guebwiller-27 Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1161 Buda-
pest, Zrínyi Ilona utca 9/B. A cég telephelye: 1158 Bp.,
Késmárk u. 8–10.; cégjegyzékszáma: 01 09 669058; adó-
száma: 12332894-2-42) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i): FAGYÖNGY-45 Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság

Elõzõ székhelyei(i):
1141 Budapest, Bonyhádi út 72. fszt. 1
A bíróság által kijelölt felszámoló: Duna Audit Könyv-

szakértõ Iroda Kft., 1115 Budapest, Bartók Béla u. 131/A.
Levélcím: 1087 Bp., Kerepesi út 29/B VII. épület II. emelet.

A Fõvárosi Bíróság
8.Fpk.01-07-002031/6. 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) „YIN XING” Nemzetközi Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
„végelszámolás alatt” (1191 Budapest, Toldy u. 11.
4. em. 12.; cégjegyzékszáma: 01 09 674943; adószáma:
11756080-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
„YIN XING” Nemzetközi Kereskedelmi és Szolgáltató

Korlátolt Felelõsségû Társaság
„YIN XING” Nemzetközi Kereskedelmi és Szolgáltató

Korlátolt Felelõsségû Társaság végelszámolás alatt
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasá-

gi Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Honvéd u. 8. 1. em. 2.
1396 Budapest 62. Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
8.Fpk.01-07-001691/6. 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) New Fashion Kereskedelmi és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás

alatt” (1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12–14.; cég-
jegyzékszáma: 01 09 676005; adószáma: 11773762-2-43)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
New Fashion Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fe-

lelõsségû Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
New Fashion Korlátolt felelõsségû társaság
Elõzõ székhelyei(i):
1052 Budapest, Kígyó u. 4–6. félem. 9.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasá-

gi Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Honvéd u. 8. 1. em. 2.
1396 Budapest 62. Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
13.Fpk.01-06-006400/11. 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) KARINTHY FERENC
Könyvkiadó Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fe-
lelõsségû Társaság (1135 Budapest, Jász utca 72.; cég-
jegyzékszáma: 01 09 676454; adószáma: 11781628-2-41)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS Álta-
lános Vállalkozási ZRt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. lh. 7–8., 1364 Bp. Pf. 428.

A Fõvárosi Bíróság
13.Fpk.01-07-001695/5. 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) KÓD Vendéglátó Korlátolt
Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt” (1088
Budapest, Szentkirályi u. 2.; cégjegyzékszáma: 01 09
681716; adószáma: 11890788-2-42) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
KÓD Vendéglátó Korlátolt felelõsségû társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasá-

gi Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Honvéd u. 8. 1. em. 2.
1396 Budapest 62. Pf. 464.
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A Fõvárosi Bíróság
1.Fpk.01-07-002026/8. 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) L.S.Impex Külkereskedelmi Korlá-
tolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt” (1033
Budapest, Szõlõkert u. 9.; cégjegyzékszáma: 01 09
690415; adószáma: 12518779-2-41) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ALEXANDER &
CO. Gazdasági Szaktanácsadó Kft., 1042 Budapest, Árpád
u. 57–59. I. em. 8.

A Fõvárosi Bíróság
8.Fpk.01-07-001709/6. 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) INTERFERUM Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszá-
molás alatt” (1126 Budapest, Ugocsa u. 6/B; cégjegyzék-
száma: 01 09 692605; adószáma: 12559910-2-43) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
INTERFERUM Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasá-

gi Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Honvéd u. 8. 1. em. 2.
1396 Budapest 62. Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
6.Fpk.01-06-003583/23. 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) SVE Villanyszerelési Fõvál-
lalkozó Korlátolt Felelõsségû Társaság (1117 Budapest,
Hunyadi János út 162.; cégjegyzékszáma: 01 09 695538;
adószáma: 12624788 2 43) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: NOVUM Pénzügyi,
Gazdasági Tanácsadó és Mûszaki Szolgáltató Kft., 1068
Budapest, Benczúr u. 8. I. em. 5.

A Fõvárosi Bíróság
17.Fpk.01-07-004611/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 2. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) WEI FENG EUROPE Kereskedel-
mi Korlátolt Felelõsségû Társaság (1102 Budapest,
Füzér utca 28. 1. em. 3.; cégjegyzékszáma: 01 09 697114;
adószáma: 12658679-2-42) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: HATÁRKÕ 93 Gaz-
dasági Tanácsadó és Felszámoló Kft., 1132 Budapest,
Kresz Géza u. 27. fszt. 4.

A Fõvárosi Bíróság
17.Fpk.01-07-004467/6. 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) REAL ESTATE TRADE In-
gatlanközvetítõ és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság (1087 Budapest, Kõbányai út 23.; cégjegyzék-
száma: 01 09 706491; adószáma: 11653437-2-42) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

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
4.Fpk.01-06-004709/11. 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) Három Fényesség Nemzetközi Ke-
reskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (1024 Buda-
pest, Lövõház utca 17. 2. em. 19.; cégjegyzékszáma: 01 09
709313; adószáma: 12906109-2-41) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelyei(i):
1149 Budapest, Egressy út 23–25.
A bíróság által kijelölt felszámoló: YPLON Vagyonke-

zelõ, Felszámoló és Pénzügyi Tanácsadó Kft., 1025 Buda-
pest, Csévi u. 11/B.
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A Fõvárosi Bíróság
23.Fpk.01-07-002129/10. 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) EURO ÉPÍTÕ Generál Kivi-
telezõ Korlátolt Felelõsségû Társaság (1118 Budapest,
Alsóhegy u. 28. Elõzõ fióktelepei: 2400 Dunaújváros,
Kallós D. út 1/A, 7030 Paks, Dózsa Gy. u. 29., 8000
Székesfehérvár, Távírda u. 14.; cégjegyzékszáma: 01 09
709642; adószáma: 12912496-2-43) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
EURO FITT BOWLING Szabadidõsport Szolgáltató

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
EURO ÉPÍTÕ 2004 Generálkivitelezõ Korlátolt Fele-

lõsségû Társaság
Elõzõ székhelyei(i):
1111 Budapest, Budafoki út 43.
1025 Budapest, Törmörkény utca 28.
1078 Budapest, Hernád u. 35.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING

Szolgáltató Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I/4.

A Fõvárosi Bíróság
9.Fpk.01-06-005857/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. május 27. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) COMPUTRON-TRADE 2003 Ke-
reskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság, rövidített
elnevezése: COMPUTRON-TRADE 2003 Kft. (1158
Budapest, Késmárk u. 18., telephelye: 1138 Budapest,
Váci út 168.; cégjegyzékszáma: 01 09 717333; adószáma:
13072036-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelyei(i):
1106 Budapest, Tárna u. 4. 3. em. 106.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉG-CONTROLL

Felszámoló, Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Kereskedel-
mi Kft., 1077 Budapest, Dohány u. 54.

A Fõvárosi Bíróság
5.Fpk.01-07-001080/6. 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) BIZSU Galéria Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1022 Buda-
pest, Marcibányi tér 10.; cégjegyzékszáma: 01 09 717484;
adószáma: 13075503-2-41) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CCA Adó- és Pénz-
ügyi Tanácsadó Menedzser Zrt., 1148 Budapest, Fogarasi
út 58.

A Fõvárosi Bíróság
20.Fpk.01-07-000801/9. 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) LIANG YUN XI Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1149 Buda-
pest, Egressy út 23–25.; cégjegyzékszáma: 01 09 720319;
adószáma: 13132415-2-42) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ székhelyei(i):
1102 Budapest, Állomás utca 27. 1. em. 4.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Real-Holding Fel-

számoló és Vagyonkezelõ Kft., 1132 Budapest, Victor
Hugo u. 11–15.

A Fõvárosi Bíróság
4.Fpk.01-06-004980/14. 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) Della Torre Kereskedelmi Korlátolt
Felelõsségû Társaság (1111 Budapest, Budafoki út 57/B
II. em. 12.; cégjegyzékszáma: 01 09 722143; adószáma:
13172150-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
STROJINVEST Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû

Társaság
Elõzõ székhelyei(i):
1087 Budapest, Kõbányai út 21.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ASKWHO Szolgál-

tató Kft., 1142 Budapest, Tatai u. 13.
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A Fõvárosi Bíróság
9.Fpk.01-07-002154/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. július 14. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) M 2004 Biztonságszolgáltató Kor-
látolt Felelõsségû Társaság, rövidített elnevezése:
M 2004 Kft. (1131 Budapest, Reitter Ferenc u. 161.
fszt. 5.; cégjegyzékszáma: 01 09 728146; adószáma:
13298924-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Budapest Invest-
ment Magyar Befektetési és Tanácsadó Zrt., 1037 Buda-
pest, Seregély u. 17., 1301 Bp. Pf. 18.

A Fõvárosi Bíróság
5.Fpk.01-07-001128/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. július 14. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) TRI-REAPER Kereskedelmi, Épí-
tõipari és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1157 Budapest, Nyírpalota u. 5.; cégjegyzékszáma: 01 09
728241; adószáma: 13300836-2-42) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
TRI-REAPER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: L Q D Pénzügyi és

Gazdasági Szakértõ Kft., 1032 Budapest, Vályog u. 2–4.

A Fõvárosi Bíróság
3.Fpk.01-07-000603/15. 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) SÁF-MIX Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1092 Buda-
pest, Hõgyes Endre utca 8. 1. em. 19.; cégjegyzékszáma:
01 09 729845; adószáma: 13331937-2-43) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelyei(i):
1162 Budapest, Késmárki u. 14.
A bíróság által kijelölt felszámoló: A CONT ( O)-ROLL

Kft., 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 40–41.

A Fõvárosi Bíróság
5.Fpk.01-07-000422/7. 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) KI-TECH Építõipari, Kereskedel-
mi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1049
Budapest, Váci út 121.; cégjegyzékszáma: 01 09 735191;
adószáma: 11651208-2-41) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
KELET-IRODATECH Irodatechnikai, Pénztárgépja-

vító, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság

KI-Tech Kelet-Irodatech Irodatechnikai, Pénztárgépja-
vító Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság

Elõzõ székhelyei(i):
4400 Nyíregyháza, Szarvas u. 27/A
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
13.Fpk.01-06-006863/9. 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) Schwarzenberg Hungária
Mérnöki Szolgáltató és Építõipari Korlátolt Felelõs-
ségû Társaság (1148 Budapest, Kerepesi út 38.; cégjegy-
zékszáma: 01 09 735349; adószáma: 13441249-2-42) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCORDAT Fel-
számoló Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 10/A fszt. 1.

A Fõvárosi Bíróság
10.Fpk.01-07-002155/8. 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) SILD CAR RENTAL Keres-
kedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1133 Budapest, Pannónia utca 100.; cégjegyzékszáma:
01 09 867428; adószáma: 13675914-2-41) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: KURÁTOR-FEL-
SZÁMOLÓ Szolgáltató Kft., 1035 Budapest, Kórház
utca 29.

A Fõvárosi Bíróság
17.Fpk.01-07-004246/6. 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) Imperiál Gold Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1106
Budapest, Jászberényi út 29.; cégjegyzékszáma: 01 09
868213; adószáma: 12901355-2-42) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelyei(i):
2840 Oroszlány, Táncsics Mihály u. 17.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PK-ECONO Pénz-

ügyi Gazdasági Tanácsadó Kft., 1134 Budapest, Klapka
u. 6., 1461 Budapest, Pf. 295.

A Fõvárosi Bíróság
5.Fpk.01-07-000345/12. 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) LE DORÉ Cosmetics Keres-
kedelmi és Forgalmazó Kft. (1085 Budapest, Horánszky
utca 12.; cégjegyzékszáma: 01 09 869693; adószáma:
13719416-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

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
15.Fpk.01-07-000782/9. 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) NOVO Beruházó és Fej-
lesztõ Rt. „végelszámolás alatt” (1149 Budapest,
Egressy u. 72.; cégjegyzékszáma: 01 10 041197; adószá-
ma: 10246375-2-42) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
NOVO Beruházó és Fejlesztõ Rt.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING

Szolgáltató Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I/4.

A Fõvárosi Bíróság
14.Fpk.01-06-005232/17. 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) AkuSzig Akusztikai és Hõ-
szigetelõ Kft. (2030 Érd, János u. 4., rövidített elnevezése:
AkuSzig Kft.; cégjegyzékszáma: 13 09 110792; adószá-
ma: 13218922-2-13) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
AkuSzig Akusztikai és Hõszigetelõ Kft.
Nem bejegyzett elnevezése(i):
Akusztikai és Hõszigetelõ Kft.
Elõzõ székhelye(i):
1222 Budapest, Nagytétényi u. 16.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCUR Befekte-

tési Kft., 1066 Budapest, Teréz krt. 6.

A Vagyonkezelõ Bíróság
5.Fpk.02-07-000289/10. 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) WRC-2000 Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (7632 Pécs, Hal J.
u. 1/C; cégjegyzékszáma: 02 06 067460; adószáma:
20120155-2-02) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
Kit-Car ’98. Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Fel-

számoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
u. 33/ A, cégjegyzékszáma: 03 09 106294.

A Baranya Megyei Bíróság
5.Fpk.02-07-000343/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 26. napján jogerõre
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emelkedett végzésével a(z) KOLLÁTSZEG Ipari, Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (7973 Tekla-
falu, Fõ u. 75.; cégjegyzékszáma: 02 06 069763; adószá-
ma: 20949172-2-02) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Csabaholding Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság, 1132 Budapest,
Visegrádi u. 60. I/4. cégjegyzékszáma: 01 09 683720.

A Baranya Megyei Bíróság
5.Fpk.02-07-000466/8. 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) MYTSYK Kereskedelmi Be-
téti Társaság (7624 Pécs, Rókus utca 1.; cégjegyzék-
száma: 02 06 070443; adószáma: 21163621-2-02) 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.

A Baranya Megyei Bíróság
3.Fpk.02-07-000296/11. 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) MULTI-TÉKA Tanácsadó és Szol-
gáltató Betéti Társaság (7635 Pécs, Veréb dûlõ 62.; cég-
jegyzékszáma: 02 06 070727; adószáma: 21388714-2-02)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES
Vagyonkezelõ és Felszámoló Zrt., 1146 Budapest, Cházár
András u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043611.

A Baranya Megyei Bíróság
5.Fpk.02-07-000275/12. 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) DETSPED Fuvarozási, Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszá-
molás alatt” (7831 Pellérd, Szõlõ-hegy 1239.; cégjegy-
zékszáma: 02 06 071303; adószáma: 21542163-2-02) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
DETSPED Fuvarozási, Kereskedelmi és Szolgáltató

Betéti Társaság
Elõzõ székhelyei(i):
7691 Pécs, Somogy utca 24.
A bíróság által kijelölt felszámoló: GORDIUS CON-

SULTING Gazdasági-Pénzügyi Tanácsadó és Vagyonért.
Zrt., 1143 Budapest, Besnyõi utca 13., cégjegyzékszáma:
01 10 042573. (A helyi kirendeltség címe: 7623 Pécs,
Megyeri út 66.)

A Baranya Megyei Bíróság
5.Fpk.02-07-000303/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 28. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) SOLYMI-BAU TEAM
Építõipari Betéti Társaság (7668 Keszü, Kinizsi Pál
út 8.; cégjegyzékszáma: 02 06 072128; adószáma:
21966008-2-02) 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 Baranya Megyei Bíróság
5.Fpk.02-07-000268/13. 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) SZIGET Építõipari, Keres-
kedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (7714 Újmohács,
Paprét 27.; cégjegyzékszáma: 02 06 072472; adószáma:
22144964-2-02) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Portfólió Befektetési
és Vállalkozási Kft., 7400 Kaposvár, Virág utca 21., cég-
jegyzékszáma: 14 09 000928.

A Baranya Megyei Bíróság
5.Fpk.02-07-000305/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 28. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) DÉLÉPKER PLUSZ Építõ-
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ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
(7370 Oroszló, Petõfi utca 3.; cégjegyzékszáma: 02 09
070307; adószáma: 13570936-2-02) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
1055 Budapest, Szent István krt. 1. I. em., cégjegyzékszá-
ma: 01 10 042854.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
10.Fpk.03-07-000514/4. 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) RÉSZVÉT TEMETKEZÉSI
ÉS SZOLGÁLTATÓ BETÉTI TÁRSASÁG „végelszá-
molás alatt” (6090 Kunszentmiklós, Erkel F. u. 22.; cég-
jegyzékszáma: 03 06 100095; adószáma: 20437262-2-03)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
RÉSZVÉT TEMETKEZÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ BE-

TÉTI TÁRSASÁG
A bíróság által kijelölt felszámoló: REAL-HOLDING

Felszámoló, Vagyonkezelõ, Ipari és Szolgáltató Kft., 1132
Budapest, Victor Hugo u. 11–15., cégjegyzékszáma: 01 09
738760.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
6.Fpk.03-07-000483/5. 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) RO-PI-TA Tojástermelõ-és
Értékesítõ Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (6055
Felsõlajos, Fõ út 8.; cégjegyzékszáma: 03 06 108404; adó-
száma: 20177078-2-03) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
RO-PI-TA Tojástermelõ- és Értékesítõ Betéti Társaság
Elõzõ székhelyei(i):
6080 Szabadszállás, Bethlen G. u. 18.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KURÁTOR-Felszá-

moló Szolgáltató Kft., 1035 Budapest, Kórház u. 29. I/3.,
cégjegyzékszáma: 01 09 726061.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
10.Fpk.03-07-000461/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 28. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) KUN-MÉSZ 2000 Kereske-
delmi Betéti Társaság (6090 Kunszentmiklós, Rákóczi
utca 59/A; cégjegyzékszáma: 03 06 109782; adószáma:
20679329-2-03) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: REAL-HOLDING
Felszámoló, Vagyonkezelõ, Ipari és Szolgáltató Kft., 1132
Budapest, Victor Hugo u. 11–15., cégjegyzékszáma: 01 09
738760.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
13.Fpk.03-07-000543/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 3. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) GREGUS ÉS TÁRSA Textilipari,
Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszá-
molás alatt” (6238 Imre-hegy, Szarkás 130.; cégjegyzék-
száma: 03 06 113188; adószáma: 21963634-2-03) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
GREGUS ÉS TÁRSA Textilipari, Kereskedelmi és

Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: AGROBRÓKER

Pénzügyi, Szolgáltató és Tanácsadó Zrt., 1141 Budapest,
Lipótvár u. 27. III. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10
042636.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
6.Fpk.03-07-000168/8. 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) „Antal” Gépipari és Faipari
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (6000 Kecskemét, Bódog sor 12.; cégjegyzékszáma:
03 09 102686; adószáma: 11033688-2-03) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: HUBERTUS Pénz-
ügyi Gazdasági Tanácsadó Kft., 7624 Pécs, Hungária
u. 53/1., cégjegyzékszáma: 02 09 060077.
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A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
6.Fpk.03-07-000203/16. 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) HALAS-KÁBEL TV. Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (6400 Kiskun-
halas, Bem u. 2.; cégjegyzékszáma: 03 09 104586; adó-
száma: 11420512-2-03) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: AGROBRÓKER
Pénzügyi, Szolgáltató és Tanácsadó Zrt., 1141 Budapest,
Lipótvár u. 27. III. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10
042636.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
10.Fpk.03-07-000576/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 28. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) OV Master Építõipari Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság (6000 Kecskemét, Csáky u. 6.; cégjegyzékszáma:
03 09 108961; adószáma: 12640737-2-03) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Berta és Társa Építõipari és Gépjármû Kereskedelmi

Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Orbán-Ép Építõipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kor-

látolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelyei(i):
6000 Kecskemét, Holló utca 25.
6000 Kecskemét, Téglagyár u. 1/A
6000 Kecskemét, Sólyom u. 18.
A bíróság által kijelölt felszámoló: AGROBRÓKER

Pénzügyi, Szolgáltató és Tanácsadó Zrt., 1141 Budapest,
Lipótvár u. 27. III. em., 3. cégjegyzékszáma: 01 10
042636.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
13.Fpk.03-07-000525/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) Anguismed Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (6400 Kiskunhalas, Révész György utca 6.; cég-
jegyzékszáma: 03 09 110137; adószáma: 12922172-2-03)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelyei(i):
6400 Kiskunhalas, Szilády Á. utca 5–7.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KURÁTOR-FEL-

SZÁMOLÓ Szolgáltató Kft., 1035 Budapest, Kórház
u. 29. I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 726061.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
6.Fpk.03-06-000678/14. 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) ANTICRISIS Tanácsadó,
Ipari és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(6000 Kecskemét, Mikes u. 9. 1. em. 2.; cégjegyzékszáma:
03 09 110771; adószáma: 13077529-2-03) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
MaDeSt Gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelyei(i):
6100 Kiskunfélegyháza, József Attila utca 4.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MAROSHOLDING

Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság, 1021 Buda-
pest, Hárshegyi út 5–7. B ép. II. em. 21., cégjegyzékszá-
ma: 01 09 870092.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
6.Fpk.03-07-000380/6. 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) FÉMSZOL Szolgáltató Kor-
látolt Felelõsségû Társaság (6200 Kiskõrös, Uzsoki
utca 56.; cégjegyzékszáma: 03 09 111250; adószáma:
13187989-2-03) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: PACTOREX Hol-
ding Felszámoló, Végelszámoló és Reorganizáló Kft.,
6722 Szeged, Béke u. 2/C, cégjegyzékszáma: 06 09
002839.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
6.Fpk.03-07-000434/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 5. napján jogerõre
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emelkedett végzésével a(z) EUROSKÁLA Kereskedel-
mi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(6400 Kiskunhalas, Béke u. 2–1.; cégjegyzékszáma: 03 09
111698; adószáma: 13006453-2-03) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelyei(i):
1124 Budapest, Bürök utca 47.
6413 Kunfehértó, József A. u. 35.
A bíróság által kijelölt felszámoló: REAL-HOLDING

Felszámoló, Vagyonkezelõ, Ipari és Szolgáltató Kft., 1132
Budapest, Victor Hugo u. 11–15., cégjegyzékszáma: 01 09
738760.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
6.Fpk.03-07-000216/10. 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) TOPDIENST Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (6000 Kecskemét, Kullai
köz 65.; cégjegyzékszáma: 03 09 113407; adószáma:
11455734-2-03) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
TOPDIENST Szolgáltató, Fejlesztõ és Kereskedelmi

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelyei(i):
2400 Dunaújváros, Szilágyi E. u. 2. I/1.
6336 Szakmár, Tsz. major
6000 Kecskemét, Csányi János körút 12.
1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 19/A
Jogelõd(ök):
TOPDIENST Szolgáltató, Fejlesztõ és Kereskedelmi

Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding

Válságkezelõ és Felszámoló Zrt., 1061 Budapest, Paulay
Ede u. 45., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Békés Megyei Bíróság
7.Fpk.04-07-000064/14. 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) DÉVA-HÚS Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (5510
Dévaványa, Szeghalmi út 64.; cégjegyzékszáma: 04 09
003317; adószáma: 11053954-2-04) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS Álta-
lános Vállalkozási Rt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. lh. 7–8., cégjegyzékszáma: 01 10 044074.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
7.Fpk.05-07-000325/7. 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) PÉTKER Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (3532 Miskolc, Gépész u. 6.
III/11.; cégjegyzékszáma: 05 06 004274; adószáma:
21286540-2-05) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó Zártkörûen Mûködõ Részvénytár-
saság, 1146 Budapest, Cházár András u. 9., cégjegyzék-
száma: 01 10 043926.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
7.Fpk.05-07-000255/6. 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) FERENCZ Kereskedelmi és Szol-
gáltató Betéti Társaság (3532 Miskolc, Gálffy I. u. 22.
fszt. 2.; cégjegyzékszáma: 05 06 010910; adószáma:
20710794-2-05) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelyei(i):
3531 Miskolc, Thököly u. 30. 4. em. 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PRO ALKUSZ

Gazdasági Szolgáltató és Tanácsadó Kft., 3535 Miskolc,
Havas u. 24., cégjegyzékszáma: 05 09 002399.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
8.Fpk.05-07-000256/5. 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) HUFUMEDIA Kereskedel-
mi és Szolgáltató Betéti Társaság (3525 Miskolc, Fábián
u. 2. 2. em. 1.; cégjegyzékszáma: 05 06 011849; adószá-
ma: 21011696-2-05) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: AGROBRÓKER
Pénzügyi, Szolgáltató és Tanácsadó Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, 1141 Budapest, Lipótvár u. 27. III/13.,
cégjegyzékszáma: 01 10 042636.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
2.Fpk.05-07-000179/8. 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) INTER-COLOR-GRUPP Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(3432 Emõd, Dózsa György út 26.; cégjegyzékszáma:
05 09 004888; adószáma: 11388713-2-05) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

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
5.Fpk.05-07-000241/12. 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) AT2 Hungária Építõipari és
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (3931
Mezõzombor, Ady E. u. 13.; cégjegyzékszáma: 05 09
010585; adószáma: 13090719-2-05) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
AT2 Hungária Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelõs-

ségû Társaság
Elõzõ székhelyei(i):
3534 Miskolc, Köztársaság u. 39.
A bíróság által kijelölt felszámoló: AGROBRÓKER

Pénzügyi, Szolgáltató és Tanácsadó Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, 1141 Budapest, Lipótvár u. 27. III/13.,
cégjegyzékszáma: 01 10 042636.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
6.Fpk.05-07-000489/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 3. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) ARCHIVOLT ÉPÍTÉSZIRODA

Tervezõ és Fõvállalkozó Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság (3535 Miskolc, Karinthy Frigyes u. 14.; cégjegyzék-
száma: 05 09 011086; adószáma: 13228646-2-05) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ALEXANDER &
CO Gazdasági Szaktanácsadó Kft., 1054 Budapest,
Honvéd u. 8., cégjegyzékszáma: 01 09 709122.

A Csongrád Megyei Bíróság
11.Fpk.06-07-000343/9. 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) GODZSI Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (6721 Szeged, Bokányi D.
u. 42.; cégjegyzékszáma: 06 06 014923; adószáma:
21779381-2-06) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelyei(i):
6421 Kisszállás, Kossuth utca 58.
6724 Szeged, Csõ u. 8. B lház.
A bíróság által kijelölt felszámoló: SERATUS Vagyon-

értékelõ Zrt., 1091 Budapest, Üllõi út 51., cégjegyzékszá-
ma: 01 10 041596.

A Csongrád Megyei Bíróság
10.Fpk.06-07-000392/8. 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) DÉL-ÉPTEK Anyag és Ter-
melõeszköz Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság „végelszámolás alatt” (6728 Szeged, Budapesti
u. 8.; cégjegyzékszáma: 06 09 000631; adószáma:
10411315-2-06) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
DÉL-ÉPTEK Anyag és Termelõeszköz Kereskedelmi

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
DÉL-ÉPTEK Anyag és Termelõeszköz Kereskedelmi

Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt”
A bíróság által kijelölt felszámoló: DÉLPRODUKT

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 6726 Szeged, Petrozsé-
nyi u. 16/4., cégjegyzékszáma: 06 09 001253.
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A Csongrád Megyei Bíróság
11.Fpk.06-07-000347/9. 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) F E V A – 2000 Építõipari,
Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (6768 Baks, Kossuth u. 1/A; cégjegyzékszáma:
06 09 004679; adószáma: 11397120-2-06) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válságke-
zelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 09 079347.

A Csongrád Megyei Bíróság
8.Fpk.06-07-000331/9. 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) DÉL-SZER-THERM Építõ-
ipari és Szolgáltató Kft. (6793 Forráskút, Átokháza
dûlõ 159.; cégjegyzékszáma: 06 09 006771; adószáma:
11976958-1-06) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
MEDI-TUR Egészségügyi és Turisztikai Szolgáltató

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelyei(i):
6785 Pusztamérges, Kossuth u. 36.
6723 Szeged, Kereszttöltés u. 13. 1. em. 5.
Jogelõd(ök):
Dr. Trischler Anna Egészségügyi Szolgáltató Egyéni

Cég
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és

Vagyonkezelõ Rt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. em., cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A Csongrád Megyei Bíróság
10.Fpk.06-07-000411/9. 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) PAPRIKA 2001 Kereskedel-
mi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (6728
Szeged, Zápor út 4.; cégjegyzékszáma: 06 09 007506; adó-
száma: 12690464-2-06) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ székhelyei(i):
6729 Szeged, Kundombi u. 14.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING

Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926. (A helyi kirendelt-
ség címe: 6720 Szeged, Kölcsey u. 13.)

A Csongrád Megyei Bíróság
9.Fpk.06-07-000234/12. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. június 30. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) ER-LA Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (6724 Szeged, Mars
tér 5.; cégjegyzékszáma: 06 09 009358; adószáma:
13318204-2-06) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Rt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. em., cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A Csongrád Megyei Bíróság
9.Fpk.06-07-000187/15. 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) SZEVATRON-HUNGARY
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (6723 Szeged, Erõs J. u. 1.; cégjegyzékszáma: 06 09
009955; adószáma: 13514730-2-06) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelyei(i):
6721 Szeged, Dugonics u. 3–5.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállal-

kozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649.

A Fejér Megyei Bíróság
1.Fpk.07-07-000246/6. 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) WONDER 71 Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (8000 Székesfehérvár,
Selmeci u. 63/A; cégjegyzékszáma: 07 06 011337; adó-
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száma: 21397011-2-07) adós fizetésképtelenségét megál-
lapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: AGRO-ALBA Szol-
gáltató Zrt., 1055 Budapest, Stollár Béla u. 3/A V/l., cég-
jegyzékszáma: 01 10 043170.

A Fejér Megyei Bíróság
1.Fpk.07-07-000313/5. 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) Alba Elán-92 Építõipari és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (8000
Székesfehérvár, Vermek út 0375/7. hrsz.; cégjegyzék-
száma: 07 09 006570; adószáma: 11800701-2-07) adós
fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását el-
rendelte.

Elõzõ székhelyei(i):
8000 Székesfehérvár, Halom u. 11.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MAROSHOLDING

Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság, 1021 Buda-
pest, Hárshegyi út 5–7. B ép. II. em. 21., cégjegyzékszá-
ma: 03 09 109743.

A Fejér Megyei Bíróság
3.Fpk.07-06-000690/11. 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) „Fehérvári Íródeák ZS.+T.”
’2004 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõs-
ségû Társaság (8096 Sukoró, Óvoda utca 2.; cégjegyzék-
száma: 07 09 010494; adószáma: 13314956-2-07) adós
fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását el-
rendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„Íródeák ZS. + T.” ’2004 Kereskedelmi és Szolgáltató

Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: Duna Libra Közgaz-

dász Zrt., 1062 Budapest, Andrássy út 91., cégjegyzék-
száma: 01 10 042004.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
7.Fpk.09-07-000365/10. 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) KO-KO-95. Építõipari Szol-
gáltató Betéti Társaság (4031 Debrecen, Derék u. 96.
VI/18 sz.; cégjegyzékszáma: 09 06 004568; adószáma:
22863908-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: TAXCO Vagyonke-
zelõ és Gazdasági Szakértõ Kft., 1145 Budapest, Jávor
u. 11/A, cégjegyzékszáma: 01 09 739104.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
2.Fpk.09-07-000581/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 28. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) BEST-H. 1996. Ipar Keres-
kedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4031 Debrecen,
Cimbalom u. 28.; cégjegyzékszáma: 09 06 005381; adó-
száma: 22872975-2-09) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ székhelyei(i):
4031 Debrecen, Derék u. 68. fszt. 6
A bíróság által kijelölt felszámoló: DECIMA Felszá-

moló Kft., 1143 Budapest, Hungária krt. 80/ A l. em. 3.,
cégjegyzékszáma: 01 09 878016. (A helyi kirendeltség cí-
me: 3533 Miskolc, Gózon Lajos u. 11.)

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-07-000667/7. 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) BONNIE 2001 Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4026
Debrecen, Bartók Béla utca 2/26.; cégjegyzékszáma:
09 06 010830; adószáma: 21077672-2-09) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
BONNIE 2001 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Tár-

saság
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A bíróság által kijelölt felszámoló: TANÁCS-ADÓ
Pénzügyi Gazdasági Zrt., 4030 Debrecen, Fokos u. 14.,
cégjegyzékszáma: 09 10 000162.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-07-000668/7. 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) E és E 13 Ipari, Kereskedel-
mi és Szolgáltató Bt. (4029 Debrecen, Fényes udvar 3.
4. em. 25.; cégjegyzékszáma: 09 06 011770; adószáma:
21443961-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
E és E 13 Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TANÁCS-ADÓ

Pénzügyi Gazdasági Zrt., 4030 Debrecen, Fokos u. 14.,
cégjegyzékszáma: 09 10 000162.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
3.Fpk.09-07-000247/14. 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) Origo-H Építõipari és Szolgáltató
Betéti Társaság (4033 Debrecen, Sámsoni út 147. A ép.
2. em. 8.; cégjegyzékszáma: 09 06 011927; adószáma:
21482272-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉG-CONTROLL
Felszámoló, Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft., 1077 Bu-
dapest, Dohány u. 54., cégjegyzékszáma: 01 09 690835.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
2.Fpk.09-07-000658/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 29. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) FÕNIX-CAR Szolgáltató
és Kereskedelmi Betéti Társaság (4002 Debrecen,
Harsteinkert utca 94.; cégjegyzékszáma: 09 06 012196;
adószáma: 21540563-2-09) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
FÕNIX-CAR Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Tár-

saság
Elõzõ székhelyei(i):
4225 Debrecen, Kútvölgyi utca 39.
A bíróság által kijelölt felszámoló: SALDO Gazdasági

és Vállalkozási Tanácsadó Kft., 4024 Debrecen, Piac
u. 58. 2. lház. fszt. 3., cégjegyzékszáma: 09 09 000529.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
7.Fpk.09-07-000484/7. 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) ESZTÉTIK-COLOR Építõ-
ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
(4030 Debrecen, Paprika utca 16.; cégjegyzékszáma:
09 06 013174; adószáma: 21930270-2-09) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: KELET-HOLDING
Gazdasági Tanácsadó és Kereskedelmi ZRT., 1024
Budapest, Retek u. 10. I. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10
044406.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
7.Fpk.09-07-000364/13. 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) TUCI-ÉP Építõipari Betéti
Társaság (4090 Polgár, Bacsó u. 2.; cégjegyzékszáma:
09 06 013326; adószáma: 21962664-2-09) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: MININVEST Va-
gyonhasznosító Zrt., 1137 Budapest, Radnóti M. u. 40. 6/3.,
cégjegyzékszáma: 01 10 044328.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-07-000492/6. 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) Shokk-R Ipari, Kereskedel-
mi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4027
Debrecen, Fáy András utca 13.; cégjegyzékszáma: 09 09
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002893; adószáma: 11153810-2-09) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
FOOD-FARMS Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató

Korlátolt Felelõsségû Társaság
M-COMPANY IQ Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelyei(i):
4032 Debrecen, Németh László u. 12. sz.
4225 Debrecen, Tócós u. 66.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MININVEST Va-

gyonhasznosító Zrt., 1137 Budapest, Radnóti M. u. 40. 6/3.,
cégjegyzékszáma: 01 10 044328.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
3.Fpk.09-07-000505/5. 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) ARINEXT Ipari, Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(4025 Debrecen, Barna u. l. I/8.; cégjegyzékszáma: 09 09
002971; adószáma: 11154471-2-09) 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
2.Fpk.09-07-000461/7. 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) ANSER-MED Állatgyógyá-
szati, Mezõgazdasági, Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (4287 Vámospércs, Pa-
csirta u. 7.; cégjegyzékszáma: 09 09 005939; adószáma:
11620341-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Zrt., 1055 Budapest, Szent István krt. l. I. 3.,
cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
3.Fpk.09-07-000088/16. 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) „WOLABA” Építõipari,
Lakberendezési és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság (4030 Debrecen, Derék u. 44. 8. em. 24.; cég-
jegyzékszáma: 09 09 008160; adószáma: 12692521-2-09)
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
7.Fpk.09-07-000487/6. 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) MOL-FA HÁZ Kereskedel-
mi, Építõipari és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (4150 Püspökladány, Csillag utca 8/1.; cégjegyzék-
száma: 09 09 009077; adószáma: 12898758-2-09) 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.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
7.Fpk.09-06-000477/16. 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) VORTEX GÖMB Kereske-
delmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (4027 Debrecen,
Füredi út 75. b. lház. fszt. 3.; cégjegyzékszáma: 09 09
009944; adószáma: 13104692-2-09) adós felszámolását
fõeljárásként 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.
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A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-07-000448/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 28. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) SHAKER R+P Építõipari és
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (4150
Püspökladány, Keleti sor 3.; cégjegyzékszáma: 09 09
011141; adószáma: 12082472-2-09) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
SHAKER E+P Élelmiszergyártó és Kereskedelmi Kor-

látolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelyei(i):
1153 Budapest, Bocskai út 118.
1133 Budapest, Gogol u. 25.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereske-

delmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1135 Buda-
pest, Csata u. 11., cégjegyzékszáma: 01 10 041640.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-07-000447/6. 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) FORMECH Kereskedelmi,
Ipari és Gyártó Korlátolt Felelõsségû Társaság (4031
Debrecen, Szoboszlói út 50.; cégjegyzékszáma: 09 09
011251; adószáma: 13193331-2-09) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
FORMECH Ipari és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû

Társaság
Elõzõ székhelyei(i):
3423 Tibolddaróc, Sályi u. 5.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KELET-HOLDING

Gazdasági Tanácsadó és Kereskedelmi Zrt., 1024 Buda-
pest, Retek u. 10. I. em. 3. cégjegyzékszáma: 01 10
044406.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-07-000286/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 29. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) MAXI Asztalosipari, Keres-
kedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (3252 Erdõ-
kövesd, Hunyadi u. 106. (elõzõ székhely: 4211 Ebes, Béke

u. 5. ); cégjegyzékszáma: 10 06 002667; adószáma:
22841379-2-10) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
IFA TEHERFUVAR Szállító Betéti Társaság
Elõzõ székhelyei(i):
4002 Debrecen, Biczó István kert 55. sz.
4030 Debrecen, Szeged u. 45.
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
5.Fpk.09-07-000033/14. 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) SZI-NO-TI Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (3252 Erdõkövesd, Hunyadi
út 106. (elõzõ székhely: 4026 Debrecen, Darabos u. 18.
9/51.); cégjegyzékszáma: 10 06 026631; adószáma:
20389420-2-10) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Zrt., 1055 Budapest, Szent István krt. l. I. 3.,
cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A Heves Megyei Bíróság
4.Fpk.10-07-000165/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 28. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) AVI-KER 97 Épületgépésze-
ti és Szolgáltató Betéti Társaság (3300 Eger, Almási Pál
u. 79.; cégjegyzékszáma: 10 06 022654; adószáma:
23256666-2-10) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
AVI-KER 97 Élelmiszer Kereskedelmi és Szolgáltató

Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING

Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I/4., cégjegyzékszá-
ma: 01 09 683720.
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A Heves Megyei Bíróság
3.Fpk.10-07-000167/11. 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) SAN-FER Ügynöki, Építõ-
ipari és Kereskedelmi Betéti társaság (3000 Hatvan,
Kárpát u. 8.; cégjegyzékszáma: 10 06 026261; adószáma:
22242660-2-10) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

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.10-07-000295/7. 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) PIG 21 Sertéstenyésztõ Zárt-
körûen Mûködõ Részvénytársaság (3300 Eger, Egész-
ségház u. 5.; cégjegyzékszáma: 10 10 020240; adószáma:
12538320-2-10) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
PIG 21 Sertéstenyésztõ Részvénytársaság
Elõzõ székhelyei(i):
8111 Seregélyes, Dunaújvárosi út 0316/2.
Jogelõd(ök):
Seregélyesi Sertéstenyésztõk Szövetkezete
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING

Gazdasági Tanácsadó Rt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
3.Fpk.11-07-070164/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 8. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) SEBI Kereskedelmi és Szolgáltató
Betéti Társaság (2800 Tatabánya, Eötvös u. 1.; cégjegy-
zékszáma: 11 06 003514; adószáma: 23651308-2-11) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: PRUDENS PROFIT
CONTROLL Vagyonkezelõ Kft., 9026 Gyõr, Ady E.
u. l/B, cégjegyzékszáma: 08 09 007188.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
3.Fpk.11-07-070218/10. 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) GÁZ-GÉP-TECH Gázipari,
Gépszerelõ és Épületgépészeti Betéti Társaság (2800
Tatabánya, Sárberki lakótelep 209. fszt. 3.; cégjegyzék-
száma: 11 06 009015; adószáma: 21932777 2 11) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: „HUNYADI” Vál-
ságmenedzser és Felszámoló Részvénytársaság, 1145
Budapest, Uzsoki u. 48. I/4., cégjegyzékszáma: 01 10
043681.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
3.Fpk.11-07-070534/7. 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) „Izsó és Társa” Tervezõ,
Építõ és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(2800 Tatabánya VI., Alkotmány u. 59.; cégjegyzékszá-
ma: 11 09 002389; adószáma: 11180890-2-11) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: DELTA NOVA Fel-
számoló és Tanácsadó Kft., 2890 Tata, Ady E. u. 67., cég-
jegyzékszáma: 11 09 002635.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
3.Fpk.11-07-070380/10. 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) „ZÉFRUKTA” Élelmi-
szer-szállító, Ellátó és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság (2800 Tatabánya, Kör-nyei u. 85.; cégjegyzék-
száma: 11 09 006976; adószáma: 11776882-2-11) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelyei(i):
2800 Tatabánya, Fõ tér 18/E.
A bíróság által kijelölt felszámoló: SERATUS Vagyon-

értékelõ Rt., 1091 Budapest, Üllõi út 51., cégjegyzékszá-
ma: 01 10 041596.
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A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
3.Fpk.11-07-070124/11. 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) BAU-R Építõipari és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2890 Tata,
Vasút u. 11.; cégjegyzékszáma: 11 09 008727; adószáma:
12842898-2-11) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelyei(i):
2840 Oroszlány, Táncsics Mihály út 10. 1. em. 3.
A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS Álta-

lános Vállalkozási Rt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. em. 7–8., cégjegyzékszáma: 01 10 044074.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
3.Fpk.11-06-070478/15. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 5. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) FAVORIT SYSTEM Építõipari,
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (2800 Tatabánya, Síkvölgy hrsz. 0905/53.; cégjegy-
zékszáma: 11 09 009424; adószáma: 13073295-2-11) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

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.11-07-070234/10. 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) FES-TECH-SÁHÓ Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(2831 Tarján, Hársfa u. 2.; cégjegyzékszáma: 11 09
009469; adószáma: 13089609-2-11) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
DUNAI-FEST Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelyei(i):
2834 Tardos, Petõfi u. 2.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Rt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. em., cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
3.Fpk.11-07-070524/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 1. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Woodland Generál Építõipari és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2943
Bábolna, Nagyváthy J. u. 23.; cégjegyzékszáma: 11 09
009856; adószáma: 13215008-2-11) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelyei(i):
2500 Esztergom, Eszperantó út 4.
Jogelõd(ök):
Woodland-Könnyûszerkezet Építõ és Szolgáltató Betéti

Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Fel-

számoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 33/ A, cégjegyzékszáma: 03 09 106294.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
3.Fpk.11-07-070144/9. 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) BARVIC Építõipari és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2800 Tata-
bánya, Dózsakert 49. 1. lház. fszt. 3.; cégjegyzékszáma:
11 09 010087; adószáma: 13283030-2-11) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Nem bejegyzett elnevezése(i):
PEPE-BAU Építõipari és Szolgáltató Korlátolt Felelõs-

ségû 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.11-07-070146/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 6. napján jogerõre
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emelkedett végzésével a(z) F.F.L. Fémipari Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (2836 Baj, Tóvárosi
u. 1.; cégjegyzékszáma: 11 09 010144; adószáma:
13296881-2-11) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Rt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. em., cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A Nógrád Megyei Bíróság
5.Fpk.12-06-000210/13. 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) HEMA-M Ipari, Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(2943 Bábolna, Erzsébet utca 6/11. hrsz.; cégjegyzékszá-
ma: 11 09 011513; adószáma: 12660766-2-11) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
HEMA-M Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelyei(i):
3060 Pásztó, Kis utca 24.
Nem bejegyzett székhelyei(i):
2943 Bábolna, Erzsébet utca 6/11. hrsz.
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.12-07-000145/7. 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) „EURO-METAL 2000” Ipa-
ri Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(3100 Salgótarján, Dobó Katica u. 40.; cégjegyzékszáma:
12 06 003910; adószáma: 20749886-2-12) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„EURO-METAL 2000" Ipari Szolgáltató Betéti Tár-

saság
Elõzõ székhelyei(i):
3100 Salgótarján, Rózsa F. út 41.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TAXCO Vagyonke-

zelõ és Gazdasági Szakértõ Kft., 1145 Budapest, Jávor

u. 11/A, cégjegyzékszáma: 01 09 739104. (A helyi kiren-
deltség címe: 3100 Salgótarján, Pécskõ út 2. I/4., 3101
Salgótarján, Pf. 144.)

A Nógrád Megyei Bíróság
2.Fpk.12-07-000133/6. 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) INTEREURO-TREND Épí-
tõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
(3068 Mátraszõlõs, Csillag út 73.; cégjegyzékszáma:
12 06 004997; adószáma: 22124203-2-12) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelyei(i):
3125 Szilaspogony, Rákóczi út 14.
Nem bejegyzett székhelyei(i):
7042 Pálfa, Petõfi S. út 20.
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
4.Fpk.12-07-000152/8. 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) SALGÓ-SZILVER Szolgál-
tató, Építõipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû
Társaság (3100 Salgótarján, Úttörõk útja 29. III/2.; cég-
jegyzékszáma: 12 09 004656; adószáma: 13480787-2-12)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Nem bejegyzett székhelyei(i):
2254 Szentmártonkáta, külterület homokerdõ 18.
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.12-07-000134/9. 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) STÉSZ Statikai Tervezõ,
Építõ és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
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(3123 Cered, Petõfi út 14.; cégjegyzékszáma: 12 09
004991; adószáma: 13772200-2-12) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: B & B Gazdasági
Tanácsadó Kft., 3100 Salgótarján, Kun utca 2., cégjegy-
zékszáma: 12 09 001547.

A Pest Megyei Bíróság
7.Fpk.13-06-002271/6. 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) AUTO-DELTA’99 Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (2700 Cegléd, Szoros
u. 4.; cégjegyzékszáma: 13 06 035416; adószáma:
20576927-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Pátria Consult Gaz-
dasági Tanácsadó és Vagyonkezelõ Zrt., 1034 Bp., Sere-
gély u. 13., cégjegyzékszáma: 01 10 044933.

A Pest Megyei Bíróság
7.Fpk.13-07-000544/6. 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) SILVER PRODUCT TEAM Ter-
melõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. (2760 Nagykáta,
Rákóczi krt. 14.; cégjegyzékszáma: 13 06 041642; adó-
száma: 21063569-2-13) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

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
7.Fpk.13-06-001623/11. 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) ADI & GE Építészeti és Szolgál-
tató Betéti Társaság (2141 Csömör, Boglárka út 11.; cég-
jegyzékszáma: 13 06 047725; adószáma: 21558780-2-13)
adós felszámolását 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
7.Fpk.13-07-000679/7. 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) KOCKÁS 98 Vendéglátó Keres-
kedelmi Betéti Társaság (2314 Halásztelek, Malonyai
utca 69.; cégjegyzékszáma: 13 06 053828; adószáma:
29130917-1-13) 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
7.Fpk.13-07-000533/6. 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) ALFA LINEA Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (2225 Üllõ, Gyár u. 18., fiók-
telepe: 1156 Budapest, Sárfû u. 4. VII. em. 28., elõzõ szék-
hely: 1157 Budapest, Nyírpalota u. 57., elõzõ telephelye:
1148 Budapest, Kalapács u. 7/B; cégjegyzékszáma: 13 06
056632; adószáma: 20979959-2-13) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: KURÁTOR-FEL-
SZÁMOLÓ Szolgáltató Kft., 1035 Budapest, Kórház
u. 29. I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 726061.

A Pest Megyei Bíróság
8.Fpk.13-07-001862/8. 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) RYNART TRANSPORT
HUNGARY Korlátolt Felelõsségû Társaság (2051
Biatorbágy, Rozália Park 11.; cégjegyzékszáma: 13 09
066441; adószáma: 10813841-2-44) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.
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Elõzõ székhelye(i):
2144 Kerepestarcsa, Szabadság útja 59.
2046 Törökbálint, DEPO
2040 Budaörs, Károly király u. 145.
2051 Biatorbágy, Rozália park 11.
2051 Biatorbágy, Anton Rynart utca
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING

Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926.

A Pest Megyei Bíróság
5.Fpk.13-07-001021/6. 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) GASTRO-PINT Vendéglá-
tóipari Kereskedelmi Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság (2163 Vácrátót, Alkotmány u. 9.; cégjegyzék-
száma: 13 09 069234; adószáma: 10985362-2-13) adós
felszámolását 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
7.Fpk.13-06-002392/8. 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) SENSE HUNGARY Oktató és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2000 Szent-
endre, Dumtsa Jenõ u. 13., telephelye: 2000 Szentendre,
Dumtsa Jenõ u. 13.; cégjegyzékszáma: 13 09 079596; adó-
száma: 12373145-2-13) 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
5.Fpk.13-07-001053/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 28. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) ÉLETNÍVÓ-2001 Kereske-

delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(2013 Pomáz, Eötvös u. 6., fióktelep: 1039 Budapest,
Mátyás király u. 53.; cégjegyzékszáma: 13 09 088246;
adószáma: 12664832-2-13) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: AGRO ALBA Szol-
gáltató Zrt., 1055 Budapest, Stollár Béla u. 3/ A V/1., cég-
jegyzékszáma: 01 10 043170.

A Pest Megyei Bíróság
8.Fpk.13-07-000623/13. 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) Motiv 21 Kereskedelmi és Szolgál-
tató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1074 Budapest,
Hernád u. 4., elõzõ székhelye: 1119 Budapest, Fehérvári
út 59. fszt. 2/A; cégjegyzékszáma: 13 09 090901; adószá-
ma: 12824885-2-13) adós fizetésképtelenségét megállapí-
totta és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válság-
kezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 09 079347.

A Pest Megyei Bíróság
5.Fpk.13-07-001101/6. 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) REALONLINE Építõipari
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2370
Dabas, Kossuth u. 11.; cégjegyzékszáma: 13 09 100277;
adószáma: 12789784-2-13) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: „HUNYADI” Vál-
ságmenedzser és Felszámoló Zrt., 1145 Budapest, Uzsoki
u. 48. I/4., cégjegyzékszáma: 01 10 043681.

A Pest Megyei Bíróság
7.Fpk.13-07-000820/8. 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) ARCHITECT-BAU’98 Építõipari,
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-
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saság (2051 Biatorbágy, Ybl Miklós sétány 9.; cégjegy-
zékszáma: 13 09 104262; adószáma: 11761747-2-13) 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 Pest Megyei Bíróság
12.Fpk.13-06-001008/10. 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) CORVINUS CONTACT Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(2030 Érd, Enikõ u. 1/B; elõzõ székhely: 1025 Budapest,
Tömörkény u. 28.; cégjegyzékszáma: 13 09 104454; adó-
száma: 12923692-2-13) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válság-
kezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1. cégjegyzékszáma: 01 09 079347.

A Pest Megyei Bíróság
8.Fpk.13-07-001863/8. 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) RTH Vagyonkezelõ Korlá-
tolt Felelõsségû Társaság (2051 Biatorbágy, Anton
Rynart utca.; cégjegyzékszáma: 13 09 111176; adószáma:
13875028-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válság-
kezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 09 079347.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
7.Fpk.15-07-000669/10. 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) ARMON Szerelõ és Szolgál-
tató Betéti Társaság (4400 Nyíregyháza, Törzs u. 42.
II/9. sz.; cégjegyzékszáma: 15 06 081483; adószáma:

25648388-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

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
10.Fpk.15-07-000274/8. 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) KOVÁLY Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4400 Nyíregyháza, Etel
köz 15. II. em. 8.; cégjegyzékszáma: 15 06 087842; adó-
száma: 20781475-2-15) adós fizetésképtelenségét megál-
lapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelyei(i):
4400 Nyíregyháza, Vietórisz u. 30.
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
7.Fpk.15-07-000693/8. 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) ABAVION Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4495 Döge, Szõlõskert
u. 19.; cégjegyzékszáma: 15 06 088239; adószáma:
20961165-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
AVION-TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti

Társaság
Elõzõ székhelyei(i):
4400 Nyíregyháza, Belsõ krt. 23/5.
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.)
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
7.Fpk.15-07-001131/4. 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) SIRENKO-YULEX Keres-
kedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda,
Litki u. 18.; cégjegyzékszáma: 15 06 088845; adószáma:
21070589-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: KELET-HOLDING
Gazdasági Tanácsadó és Kereskedelmi Rt., 1054 Buda-
pest, Honvéd u. 8. I. em. 2., cégjegyzékszáma: 01 10
044406. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza,
Kórház u. 61.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
1.Fpk.15-07-000915/5. 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) EAST-END-KER 3000 Kereskedel-
mi és Szolgáltató Betéti Társaság (4363 Nyírmihálydi,
Debreceni u. 5.; cégjegyzékszáma: 15 06 089057; adószá-
ma: 21114342-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapí-
totta és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: BROSS Válság-
kezelõ Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 3/A fszt. 2., cég-
jegyzékszáma: 01 09 666223. (A helyi kirendeltség címe:
4400 Nyíregyháza, Vasvári P. u. 1.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
7.Fpk.15-07-001132/5. 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) Sinegorje-21 Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Gagarin
u. 22.; cégjegyzékszáma: 15 06 089592; adószáma:
21195259-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Keszau-Solder
Serec-L Könyvelõ Auditáló Vagyonértékelõ és Tanácsadó
Kft., 1125 Budapest, Istenhegyi út 58/B, cégjegyzékszá-
ma: 01 09 077793.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
1.Fpk.15-07-001014/4. 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) SOKOL-AU NETWORK
Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kis-
várda, Litki út 18.; cégjegyzékszáma: 15 06 090335; adó-
száma: 21452794-2-15) adós fizetésképtelenségét megál-
lapította és a felszámolását elrendelte.

Nem bejegyzett elnevezése(i):
SOKOL-AU Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Tár-

saság
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
1.Fpk.15-07-001013/4. 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) GVOZDETSKIJJE-GLO-
BUS Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
(4600 Kisvárda, Litki u. 18.; cégjegyzékszáma: 15 06
090880; adószáma: 21503230-2-15) adós fizetésképtelen-
ségét 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
7.Fpk.15-07-000695/8. 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) Bátor 2003 Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4300 Nyírbátor, Derzsi
utca 29.; cégjegyzékszáma: 15 06 091246; adószáma:
21562381-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Keszau-Solder
Serec-L Könyvelõ Auditáló Vagyonértékelõ és Tanácsadó
Kft., 1125 Bu-dapest, Istenhegyi út 58/B, cégjegyzékszá-
ma: 01 09 077793.
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
7.Fpk.15-07-000956/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 28. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) „BIRÓ ÉS TÁRSA 2004”
Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4300
Nyírbátor, Fáy u. 13. 2. em. 8.; cégjegyzékszáma: 15 06
092607; adószáma: 21926985-2-15) adós fizetésképtelen-
ségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Fel-
számoló és Vagyonkezelõ Kft., 1054 Budapest, Pozsonyi
út 33/A I/1., cégjegyzékszáma: 01 09 724084. (A helyi ki-
rendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai út 5. I/109.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
1.Fpk.15-07-001079/5. 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) DIRUVÁLL Ruházati Kor-
látolt Felelõsségû Társaság (4400 Nyíregyháza, Kállói
u. 59.; cégjegyzékszáma: 15 09 061932; adószáma:
11246732-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Jogelõd(ök):
Divat Ruházati Vállalat, 4400 Nyíregyháza, Kállói u. 59.
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.15-06-000725/21. 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) „MÉRK-FARM” Mezõgaz-
dasági Termelõ és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû
Társaság (4741 Jánkmajtis, Béke utca 54.; cégjegyzék-
száma: 15 09 067288; adószáma: 12755738-2-15) adós
fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását el-
rendelte.

Elõzõ székhelye(i):
4824 Szamosszeg, Bercsényi u. 10.
4824 Szamosszeg, 096. hrsz.

Nem bejegyzett székhelyei(i):
7627 Pécs, Vadász utca 60. C lház. 11.
Jogelõd(ök):
„MÉRK-FARM” Mezõgazdasági Termelõ és Kereske-

delmi Betéti Társaság
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
7.Fpk.15-07-000655/11. 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) BED+ BED Ipari és Kereske-
delmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (4946 Tiszakóród,
Szabadság u. 124.; cégjegyzékszáma: 15 09 067976; adó-
száma: 11761163-2-15) adós fizetésképtelenségét megál-
lapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelyei(i):
2314 Halásztelek, Óvoda utca 4.
Nem bejegyzett székhelyei(i):
4946 Tiszakóród, Szabadság utca 124.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KVANTÁL Gazda-

sági Tanácsadó és Szolgáltató Kft., 1089 Budapest, Bláthy
O. u. 6–8., cégjegyzékszáma: 01 09 364827. (A helyi ki-
rendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 19.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
7.Fpk.15-07-000955/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 28. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) TÁRI ÉS TÁRSA Építõ-
ipari- és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
(4841 Jánd, Szabadság u. 18.; cégjegyzékszáma: 15 09
068645; adószáma: 13115757-2-15) adós fizetésképtelen-
ségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: TAXCO Könyvvizs-
gáló és Gazdasági Szakértõ Kft., 4400 Nyíregyháza, Vas-
vári P. u. 3., cégjegyzékszáma: 15 09 065077.
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
7.Fpk.15-07-000586/7. 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) MEGVALÓSÍTA-LAK Épí-
tõipari és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(4400 Nyíregyháza, Petõfi tér 2. 2. em. 222.; cégjegyzék-
száma: 15 09 070063; adószáma: 13543176-2-15) adós
fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását el-
rendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: KVANTÁL Gazda-
sági Tanácsadó és Szolgáltató Kft., 1089 Budapest, Bláthy
O. u. 6–8., cégjegyzékszáma: 01 09 364827. (A helyi ki-
rendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 19.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
7.Fpk.15-07-000954/5. 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) „ATS-TRANS” Szolgáltató
és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (4400
Nyíregyháza, Szent István út 5. 1. em. 3.; cégjegyzékszá-
ma: 15 09 070844; adószáma: 13773335-2-15) adós fize-
tésképtelenségét megállapította és a felszámolását elren-
delte.

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 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
2.Fpk.16-07-000232/5. 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) K + K Szolnok Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (5000 Szolnok, Dr. Szana
Antal út 13.; cégjegyzékszáma: 16 06 005414; adószáma:
26066392-2-16) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelyei(i):
5000 Szolnok, Móra F. u. 11. V/9.
5000 Szolnok, Mester út 35. 2/B lház. 2. em. 11.
5000 Szolnok, Szabadság tér 2. fszt. 7.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállal-
kozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-07-000229/5. 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) Körmendi és Társa Mûszaki
Szolgáltató Betéti Társaság (5000 Szolnok, Fazekas M.
u. 36.; cégjegyzékszáma: 16 06 007513; adószáma:
20968399-2-16) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Rt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
1. em., cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-07-000227/5. 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) ÉPÍTEK ’99 Építõipari és
Szolgáltató Betéti Társaság (5000 Szolnok, Csokonai
út 6.; cégjegyzékszáma: 16 06 009186; adószáma:
20392453-2-16) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
SZTRÁTUSZ Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Tár-

saság
Elõzõ székhelyei(i):
1138 Budapest, Váci u. 177.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereske-

delmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Rt., 1134 Buda-
pest, Klapka u. 6., cégjegyzékszáma: 01 10 041640.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
2.Fpk.16-07-000256/5. 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) JU-FE Kereskedelmi és Szol-
gáltató Betéti Társaság (5000 Szolnok, Ágnes u. 38.; cég-
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jegyzékszáma: 16 06 009188; adószáma: 20349125-2-16)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelyei(i):
6720 Szeged, Tisza L. krt. 78.
6723 Szeged, Róna u. 33/B.
A bíróság által kijelölt felszámoló: FISKÁLIS Gazda-

sági és Pénzügyi Szolgáltató Kft., 1027 Budapest, Varsá-
nyi Irén u. 38. fszt. 1., cégjegyzékszáma: 01 09 689092.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-07-000249/5. 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) Presente 2000. Ipari, Keres-
kedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(5000 Szolnok, Kossuth L. út 17–23. B ép. 1. em. 3.; cég-
jegyzékszáma: 16 09 008127; adószáma: 13413574-2-16)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelyei(i):
5000 Szolnok, Hild Viktor u. 14. 1. em. 5.
Nem bejegyzett székhelyei(i):
1115 Budapest, Bártfai u. 44.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és

Vagyonkezelõ Rt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
1. em., cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
2.Fpk.16-07-000250/5. 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) MIK-RÉZ-ÉP Ipari, Keres-
kedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(5310 Kisújszállás, Széchenyi út 85.; cégjegyzékszáma:
16 09 009109; adószáma: 13856911-2-16) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: LQD Pénzügyi és
Gazdasági Szakértõ Kft., 1032 Budapest, Vályog u. 2.,
cégjegyzékszáma: 01 09 566001.

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-07-020259/4. 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) Grün Walden Mezõgazdasá-
gi, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (8746
Nagyrada, Kossuth út 75.; cégjegyzékszáma: 20 06
036503; adószáma: 20918356-2-20) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

Nem bejegyzett elnevezése(i):
Grün Wald Mezõgazdasági Kereskedelmi és Szolgál-

tató Betéti 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
1.Fpk.20-07-020251/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 4. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) RELÁCIÓ Kereskedelmi és Szol-
gáltató Kft. (8900 Zalaegerszeg, Alsóerdei u. 5/C
II. em. 7.; cégjegyzékszáma: 20 09 067772; adószáma:
10436208-2-20) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelyei(i):
6723 Szeged, Csongrádi sgt. 83. sz.
1054 Budapest, Vécsey u. 3.
3421 Mezõnyárád, Szent István király u. 90.
Jogelõd(ök):
DIGITAL Számítástechnikai Kereskedelmi-és Szolgál-

tató Kft.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszá-

moló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40. II. em. 16., cégjegyzékszáma: 01 10 045659.

CÉGHIRDETMÉNYEK

Felhívás vagyon értékesítésére

A CRAC-ORG Felszámoló és Csõdmenedzselõ Zrt.
(cégjegyzékszám: [01 10 045271]; 1075 Budapest,
Károly krt. 3/A) mint a KATIS HUNGÁRIA Keres-
kedelmi és Szolgáltató Kft. „f. a.” (cégjegyzékszám:
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[08 09 007350]; 9326 Szil, Fõ u. 2.; felszámolóbiztos: Pus-
kás Béla) felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíti az adós cég tulajdonában lévõ 1221.
hrsz.-ú, 1140 m2 nagyságú belterületi ingatlan 1/1 tulajdo-
ni hányadát, amely természetben Szil, Fõ u. 17. szám alatt
helyezkedik el.

Ingatlan irányár:
1221. hrsz. 460 000 Ft (négyszázhatvanezer forint).
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 irányár 5%-ának megfelelõ mértékû bánatpénz

letétbe helyezése a felszámolóbiztos irodájában a házi-
pénztárba 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 vételárat, a bánatpénz befi-
zetésének igazolását, s a fizetési feltételekre vonatkozó
nyilatkozatot.

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 „KATIS HUNGÁ-
RIA Kft. – PÁLYÁZAT” jeligével a felszámolóbiztos iro-
dájában (6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.) a titkárságon kell
benyújtani, 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, 06 (20) 996-3708].

A CSABAHOLDING Kft. (cégjegyzékszáma:
[01 09 683720]; 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I. 4.) mint
a PIRAMIS STÚDIUM Szolgáltató Korlátolt Felelõs-
ségû Társaság „f. a.” (cégjegyzékszáma: [11 09 007371];
2823 Vértessomló, Külterület 083/12. hrsz.; adószáma:
[12175370-2-11]) adós kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíti a nevezett felszámolás alatt álló szervezet
tulajdonát képezõ alábbi vagyontárgyakat:

1 db pej herélt angol telivér (1994. március 17. Glens-
tal-Kisasszony).

Neve: Királydomb.
Becsértéke: 550 000 Ft + 20% áfa.
A bánatpénz: 27 500 Ft + áfa.
1 db sárga angol telivér kanca (1995. február 19. Glens-

tal-Méla).
Neve: Monroe.
Becsértéke: 1 315 000 Ft + 20% áfa.
A bánatpénz: 66 000 Ft + áfa.
Az értékesítéssel kapcsolatban tájékoztatást ad Horváth

Attila felszámolóbiztos, tel.: 239–0560, a vagyonelemmel
kapcsolatban felvilágosítást a 06 (34) 493-319-es telefon-
számon adnak. A vagyonelemek elõzetes egyeztetést kö-
vetõen megtekinthetõk: Baj, Szõlõhegy lovarda.

A pályázaton történõ részvétel további feltétele a meg-
jelölt bánatpénz befizetése az adós pénztárába vagy a fel-
számoló CIB Bank Rt.-nél vezetett 10700165-04411402-
51100005 számú bankszámlájára, illetve az errõl szóló
igazolásnak a pályázathoz történõ csatolása.

A bánatpénz befizetése 2007. november 2-ig történhet.
A bánatpénz a vételárba beszámít, sikertelen pályázat ese-
tén 8 banki napon belül kamatmentesen visszafizetésre ke-
rül. A pályázatban kérjük megjelölni, hogy sikertelen pá-
lyázat esetén milyen bankszámlaszámra kérik a bánatpénz
visszautalását.

A pályázatokat a felszámoló budapesti székhelyére
– CSABAHOLDING Kft., 1132 Budapest, Visegrádi
u. 60. I. 4. – kérjük személyesen, vagy postai úton eljuttat-
ni. A borítékra írják rá: „PIRAMIS STÚDIUM Kft. f. a.
Pályázat”.

A pályázatok beérkezésének végsõ határideje:

2007. november 5. 12 óra.

A pályázatnak tartalmaznia kell az ajánlattevõ nevét, cí-
mét, gazdálkodó szervezet esetén 30 napnál nem régebbi
cégkivonatot, a cégjegyzésre jogosult személy aláírási
címpéldányát másolatban, a bruttó ajánlati ár egyértelmû
meghatározását, a fizetés módját, az ajánlat érvényességi
idejét, amely nem lehet kevesebb, mint a benyújtási határ-
idõt követõ 30 nap.

A pályázatok felbontása közjegyzõ jelenlétében törté-
nik, a fenti benyújtási határidõt követõ 5 munkanapon be-
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lül. A pályázók a nyilvános pályázat eredményérõl ezen
idõponttól számított 5 munkanapon belül értesítést
kapnak.

Azonos, vagy a legjobb ajánlati ártól 10 százalékon be-
lüli árat ajánlók között a felszámoló ártárgyalást tart.

A felszámoló fenntartja magának a jogát, hogy a pályá-
zatot – megfelelõ ajánlat hiányában – eredménytelennek
nyilvánítsa.

A KERSZI Zrt. (Cg.: [01 10 041640]; 1134 Budapest,
Csata u. 11.) mint a Pest Megyei Bíróság kijelölt felszá-
molója

nyilvános pályázat

keretében meghirdeti a Pilis Park Ingatlanfejlesztõ
és Forgalmazó Kft. „f. a.” (cégjegyzékszáma:
[13 09 096553]; 2081 Piliscsaba, Szent László u. 8.) tulaj-
donában lévõ ingatlant.

Az ingatlan adatai:
A 2081 Piliscsaba belterület „kivett beépítetlen terület”

megnevezésû 3542/2. hrsz. alatt található, összesen
6646 m2 1/1 tulajdoni hányadú ingatlan.

Irányár: 30 000 000 Ft + áfa.

A pályázat benyújtásának határideje:

2007. november 6. 9 óra.

A pályázat benyújtásának helye: KERSZI Zrt. (1135
Budapest, Csata u. 11. mfszt. 7.)

A pályázat bontásának helyszíne: KERSZI Zrt. (1135
Budapest, Csata u. 11. mfszt. 7.)

A pályázat bontásának ideje: 2007. november 6. 10 órai
kezdettel.

A pályázati bánatpénz a bruttó irányár 5%-a, melyet a
Pilis Park Kft. „f. a.” pénztárába, vagy a KERSZI Zrt. erre
a célra elkülönített bankszámlájára (Pilis Park Kft. „f. a.”
bánatpénz megjegyzéssel) kérjük befizetni, K and H Bank
Nyrt.: 10200964-20213431-00000000.

A megvásárlásra felkínált ingatlanért kellékszavatossá-
got nem vállalunk.

A vagyontárgy megtekinthetõ a felszámolóval történt
elõzetes egyeztetést követõen.

A vevõ köteles a teljes vételárat – 15 napon belül meg-
kötendõ – adásvételi szerzõdésben meghatározottak sze-
rint megfizetni. Ha ezt a vevõ elmulasztja, a bánatpénz
összegét elveszti. A nyertes pályázat esetében a bánatpénz
összege a vételárba beszámít, a többi pályázó részére
visszafizetésre kerül.

Az ingatlan birtokba és tulajdonba adására a teljes vétel-
árnak a szerzõdés szerinti megfizetése esetén kerül sor.

A pályázaton való részvétel feltételei:
– A pályázó adatait, a vételárat és a fizetési feltételeket

tartalmazó írásbeli ajánlat benyújtása.
– A pályázaton részt vevõ jogi személynek cégkivonat-

tal, és az eljárásra való jogosultságát igazoló okirattal kell
rendelkeznie.

– A vevõnek igazolnia kell továbbá, hogy a vételár erre
a célra rendelkezésre áll.

– A bánatpénz megfizetésének igazolása.
– Az eladó kellékszavatossága, illetve garanciája teljes

körû kizárására vonatkozó írásbeli tudomásulvételének
nyilatkozata.

– Az ajánlati kötöttség vállalásának idõpontját tartal-
mazó nyilatkozat.

A pályázatok bontására közjegyzõ jelenlétében kerül
sor, melyrõl jegyzõkönyv készül.

A pályázat eredményének kihirdetésére, a pályázat elbí-
rálásának helyszínén, ugyanaznap 11 órai kezdettel kerül
sor. Ha több, megfelelõ – egymástól 10% mértéknél nem
nagyobb eltérést mutató – pályázat érkezik, a felszámoló a
pályázók között nyilvános ártárgyalást tart.

A felszámoló fenntartja jogát, hogy megfelelõ ajánlat
hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

Az elõvásárlási jogosultak e jogukat a nyilvános pályázat
keretein belül gyakorolhatják oly módon, hogy a véglege-
sen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilat-
kozatot tesznek. Az elõvásárlási jog gyakorlása érdekében a
felszámoló felhívja az érdekeltek figyelmét arra, hogy a jog
gyakorlására irányuló szándékukat a pályázatok benyújtási
határidejéig írásban bejelenteni szíveskedjenek.

További felvilágosítást ad: Uray Attila felszámoló (tel.:
239-4940).

A CASH & LIMES Vagyonkezelõ és Felszámoló Zrt.
(Cg.: [01 10 043611]; 1146 Budapest, Cházár A. u. 9.)
az INDES Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „f. a.”
(Cg.: [19 09 502777]; 8600 Pápa, Tizenegyedik u. 3.)
adósnak a Veszprém Megyei Bíróság 4. Fpk.
19-04-072104. számú végzésével kijelölt felszámolója
a többször módosított 1991. évi IL. törvény (csõdtör-
vény) hatályos rendelkezései alapján

nyilvános pályázat

útján értékesíteni kívánja az adós gazdálkodó szervezet tu-
lajdonában lévõ alábbi vagyontárgyakat:

Pápa belterület, 6596/24. hrsz. épület, udvar
20 000 000 Ft.

Pápa belterület, 6596/70. hrsz. épület, udvar
19 000 000 Ft.

Bútor, alapanyag, félkészáruk 300 000 Ft.
Az irányárak az áfa összegét nem tartalmazzák.
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A vagyontárgyak a társaság volt telephelyén elõzetes
egyeztetés után megtekinthetõk. Idõpont-egyeztetés céljá-
ból Szalóki Pétert, vagy Balatoni Tibornét kell keresni a
06 (30) 956-9225 vagy a 06 (89) 324-111-es telefon-
számon.

Az ingatlanra pályázónak az ajánlott vételár 10%-ának
megfelelõ bánatpénzt kell befizetnie a felszámolóbiztos
10404247-91327430-01420000 számú számlájára.

A pályázati ajánlatokat kettõs, zárt borítékban, „INDES
Kft. f. a. pályázat” megjelöléssel kell személyesen benyúj-
tani, vagy tértivevénnyel feladni a CASH & LIMES Zrt.
veszprémi iroda 8200 Veszprém, Rákóczi u. 5. sz. alatti
címre.

Az ajánlatok benyújtásának határideje: jelen hirdet-
mény Cégközlönyben való közzétételétõl (2007. októ-
ber 18.) számított 15. nap 12 óra.

A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell:
– az ajánlattevõ nevét (cégnevét, lakcímét), székhe-

lyét, adószámát, bankszámlaszámát, a képviseletre jo-
gosult személy(ek) adatait, cég ajánlattevõ esetén mel-
lékelve 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonatot és
aláírási címpéldányt,

– a megvásárolni kívánt vagyontárgyat az ajánlott áfa
nélküli vételár pontos megjelölésével,

– a megajánlott vételár fizetési feltételeit, határidejét,
– a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy aján-

latát a benyújtásra nyitva álló határidõ lejártától számított
40 napig fenntartja,

– a bánatpénz befizetését igazoló bizonylat másolatát,
– cégszerû aláírást és dátumot.
A fenti tartalmi vagy formai követelményeknek meg

nem felelõ ajánlat érvénytelen.
A felszámoló felhívja az elõvásárlási jogosultakat, hogy

elõvételi szándékukat – elõvételi jogosultságuk igazolása
mellett – a pályázat beadási határidejéig írásban nyújt-
sák be.

Az ajánlatok bontására a benyújtási határidõt követõ
5 napon belül, közjegyzõ jelenlétében kerül sor, melyrõl
jegyzõkönyv készül. A benyújtási határidõt követõ 15 na-
pon belül a felszámoló az ajánlatokat értékeli. Az értékelés
eredményérõl a felszámoló az érdekelteket írásban értesíti.

Megfelelõ, azonos értékû pályázatok esetén az aján-
lattevõk között nyilvános ártárgyalás megtartására kerül
sor, melynek feltételeit – az ártárgyalás idõpontját meg-
elõzõen – a résztvevõkkel a felszámoló ismerteti.

Ha egy tételre több, azonos értékû ajánlat érkezik, akkor
elõnyt élvez az a pályázó, aki több tétel együttes megvásár-
lására ad ajánlatot.

A felszámoló a jelen pályázati fordulót – megfelelõ
ajánlat hiányában – eredménytelennek nyilváníthatja, és új
pályázatot írhat ki.

A felszámoló elérhetõsége: Szalóki Péter felszámoló,
tel.: 06 (88) 404-266, 06 (30) 316-8121.

A Kossuth Holding Válságkezelõ és Felszámoló Zrt.
(Cg.: [01 10 044789]; székhely: 1067 Budapest, Paulay
Ede u. 45.) mint felszámoló a MEZÕTECH-ÉRT Rt.
„f. a.” (Cg.: [11 10 001615]; 2890 Tata, Toldi M. u. 15/A)
tulajdonában lévõ, az alábbiakban megadott vagyonele-
meket kínálja

nyilvános pályázat

útján megvásárlásra.
I. Az eladó kizárólagos tulajdonát képezõ, NISSAN

CABSTAR 3.0 TD típusú, IEA-121 forgalmi rendszámú
tehergépjármû. Gyártási éve: 2002. Irányára: 2 000 000 Ft.
A vételárat 20% terheli. A bánatpénz: 200 000 Ft.

II. Az eladó tulajdonát képezõ különbözõ fajtájú és tí-
pusú mezõgazdasági gépekhez – pl. kombájn, szántó-, bá-
lázógép, eke, borona stb. – használatos speciális alkatré-
szek, tartozékok és alkotóelemek. A fent felkínált raktári
készletekre csak együttesen lehet ajánlatot tenni. Irányár:
4 000 000 Ft. A vételárat 20% áfa terheli. A bánatpénz:
500 000 Ft.

A fenti vagyonelemekre vagyoncsoportonként lehet
ajánlatot tenni. A megvásárlásra felkínált vagyoneleme-
kért kellékszavatosságot nem vállalunk.

A vételárat egy összegben, a szerzõdés megkötésétõl
számított 15 napon belül átutalással kell megfizetni. A be-
számítást a csõdtörvény kizárja.

A felszámolás az 1997. augusztus 5-e utáni kezdõ idõ-
pontú felszámolásokra vonatkozó, többször módosított
1991. évi XLIX. törvény szerint folyik. A pályázaton való
részvétel feltétele a bánatpénz elõzetesen igazolt megfize-
tése. A bánatpénz akkor tekinthetõ megfizetettnek, ha azt a
MEZÕTECH-ÉRT Rt. „f. a.” Szentgál és Vidéke Takarék-
szövetkezetnél vezetett 73600149-10002175 számú bank-
számláján az ajánlattételi határidõ elõtt 24 órával jóváír-
ták. A pályázati eljárás részletes feltételeit megállapító fel-
tételfüzet tartalmazza a megvásárlásra felkínált vagyon rö-
vid bemutatását. A feltételfüzet a felszámoló székhelyén
munkanapokon 9–12 óráig megtekinthetõ, illetve megvá-
sárolható. A pályázati ajánlatban 75 napos ajánlati kötött-
séget kell vállalni.

Kérjük a pályázókat, hogy pályázati ajánlatukat egy ma-
gyar nyelvû példányban, zárt, a pályázóra való utalás nél-
küli, „MEZÕTECH-ÉRT Rt. f. a. – pályázat” jeligével fel-
iratozott borítékban,

2007. november 5-én 10 és 11 óra között,

a felszámoló székhelyén (1065 Budapest, Paulay Ede
u. 45. IV. em.) nyújtsák be. Az átvett pályázati ajánlatokról
a kiíró elismervényt ad. A pályázati ajánlatokat 2007. no-
vember 7-én 11 óra 30 perckor a benyújtás helyszínén,
közjegyzõ jelenlétében bontjuk fel. A pályázatbontáson
azok az érdeklõdõk, akik a bánatpénzt igazoltan megfizet-
ték és határidõben ajánlatot nyújtottak be, részt vehetnek.

A pályázati ajánlatokat a felszámoló az árajánlatok
nagysága alapján bírálja el. Amennyiben érkezik megfele-
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lõ ajánlat, de a legjobb ajánlati árat követõ ajánlati ár a leg-
magasabb ajánlati ár 90%-át eléri, a felszámoló a pályázók
között közjegyzõ jelenlétében köteles nyilvános ártárgya-
lást tartani. A jelen pályázati felhívás a felszámoló számá-
ra nem jelent értékesítési kötelezettséget, megfelelõ aján-
lat hiányában a pályázat eredménytelenné nyilvánítható.

További felvilágosítással Csorba Gábor felszámolóbiz-
tos [telefon: 06 (1) 321-4210, fax: 06 (1) 321-4211] kész-
séggel áll rendelkezésre. Az értékesítésre meghirdeteti va-
gyonelemek elõzetesen egyeztetett idõpontban megtekint-
hetõk.

A MININVEST Zrt. (Cg.: [01 10 044328]; 4400 Nyír-
egyháza, Bocskai u. 5. I. 109.) mint az ÚJ ÉLET MGTSZ
„f. a.” (Cg.: [15 02 050064]; 4324 Kallósemjén, Dózsa
Gy. u. 13.) bíróság által 17. Fpk. 15-06-000270. számon
kijelölt felszámolója

pályázatot

ír ki az alábbi vagyonra:
Kallósemjén 0371/170. hrsz.-ú kivett üzem értékesíté-

sére.
Terület: 1 2852 m2.
Az ingatlan a Kallósemjénbõl kivezetõ 44926 számú

közút mellett fekszik a korábbi tsz-majorban. Szilárd bur-
kolatú, aszfaltozott közúton közelíthetõ meg, a közút mel-
lett helyezkedik el.

A telek közmûellátottsága:
– villany: az épületben nincs, mivel a trafó a szomszé-

dos ingatlanon helyzekedik el,
– víz: lekötve, a major hálózatáról volt biztosítva,
– szennyvízkezelés: házilagos, aknába gyûjtötték.
Üzemi épület: földszintes, magastetõs épület, az

1970-es években épülhetett a hozzáépített iroda, szociá-
lis, vizesblokk, raktárhelyiségekkel.

Üzemcsarnok: 768 m2.
Szociális-vizesblokk, raktár: 384 m2.
Irányár: 8 900 000 Ft.
Kallósemjén 0305/4. hrsz.-ú kivett növényszárító érté-

kesítésére.
Terület: 3412 m2.
A területen növényszárító egységek voltak elhelyezve,

melyet korábban elszállítottak.
Irányár: 100 000 Ft.
Az árak áfát nem tartalmaznak.
Bánatpénz: az irányár 10%-a, melyet a cég bankszámlá-

jára kell átutalni.
Bankszámlaszám: 10404467-44635567-00000000.

A pályázat benyújtási határideje:

2007. november 5. 12 óra.

Pályázat benyújtásának módja: zárt borítékban, szemé-
lyesen az alábbi helyen, minden munkanapon 9–12 óráig,
vagy postán, dupla borítékban.

Helye: Nyíregyháza, Bocskai u. 5. I. 109. (feladó meg-
jelölése nélkül).

Belsõ boríték felirata: „Pályázat ÚJ ÉLET SZÖVET-
KEZET.”

További információ: Pál Krisztina felszámolóbiztos,
tel.: 06 (42) 401-876.

Pályázatbontás: közjegyzõnél.
Az elõvásárlásra jogosultak jogaikat a pályázat bontása-

kor gyakorolhatják.
A kiíró fenntja a jogot, hogy a pályázatot nem megfelelõ

ajánlatok esetén eredménytelennek nyilvánítsa, a bánat-
pénz 8 napon belül történõ viszafizetése mellett.

A REORG Válságkezelõ és Felszámoló Kft. (Cg.:
[01 09 079347]; 1116 Budapest, Hengermalom u. 1.) a
DALTON Bútoripari és Kereskedelmi Kft. „f. a.”
(Cg.: [01 09 878162]; 1082 Budapest, Vajdahunyad
u. 13.) felszámolója

pályázat

keretében nyilvános értékesítésre meghirdeti az „f. a.” cég
vagyonát.

A vagyont a társaság tárgyieszköz-állománya, készlet-
állománya és immateriális javai jelentik, melyek részletes
tájékoztatását az ajánlati dokumentáció tartalmazza.

A vagyont a felszámoló készpénzért kívánja értékesíte-
ni, követelés beszámítására az 1991. évi IL. tv. értelmében
nincs lehetõség.

A részletes információt tartalmazó ajánlattételi doku-
mentáció, mely teljes egészében üzleti titkot képez, 2007.
október 22-tõl munkanapokon 9–15 óra között megtekint-
hetõ, és 10 000 Ft + áfa vételáron készpénzért megvásárol-
ható a REORG Válságkezelõ és Felszámoló Kft. 1116 Bu-
dapest, Hengermalom u. 1. szám alatti székházában, Máth
Lászlóné felszámolóbiztosnál.

A dokumentáció megvételérõl készpénzes számlát állí-
tunk ki.

A meghirdetett vagyontárgyakra egyben és részenként
is benyújtható ajánlat.

A vagyontárgyak egészére benyújtott ajánlat azonos fel-
tételek mellett elõnyben részesül a részenként benyújtott
ajánlatokkal szemben.

További információt ad, illetve a vagyontárgyak megte-
kintését biztosítja Máth Lászlóné felszámolóbiztos 06 (1)
206-1525-ös telefonszámon.
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Az ajánlatokat a REORG Válságkezelõ és Felszámoló
Kft. címére zárt borítékban lehet benyújtani

2007. november 5-én 9 óráig

bezárólag „DALTON Kft. f. a.” jeligére.

Több megfelelõ, azonos értékû pályázatot benyújtó pá-
lyázó esetén a nyilvános ártárgyalásra 2007. november
5-én 10 órakor kerül sor a REORG Válságkezelõ és Fel-
számoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom u. 1. szám
alatti székhelyén.

Az ártárgyaláson az vehet részt, aki a részletes ajánlati
anyagban foglalt feltételeknek megfelelõ ajánlatot nyújtott
be, az irányár 10%-ának megfelelõ bánatpénz befizetését
igazolta, és a pályázata az elõírásoknak megfelel.

Az elõvásárlásra jogosultak a jogukat a nyilvános érté-
kesítésen gyakorolhatják oly módon, hogy a véglegesen
kialakult vételár ismeretében nyilatkoznak vételi szándé-
kukról.

Követelések beszámításának lehetõsége kizárt.
A felszámoló fenntartja magának a jogot arra, hogy a je-

len ajánlattételi felhívást a megfelelõ ajánlat hiányában
eredménytelennek nyilvánítja, s ennek kapcsán sem az el-
adóval sem annak felszámolójával szemben igény semmi-
lyen címen a jövõben nem érvényesíthetõ.

Az EC-CONT Gazdaság-Ellenõrzõ és Vagyonérté-
kelõ Kft. (cégjegyzékszám: [01 09 712191]; székhely:
1064 Budapest, Rózsa u. 71.; levelezési cím: 8901 Zala-
egerszeg, Pf. 514) a PANNON-Épker Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „f. a.” (Cg.:
[20 09 064601]; 8800 Nagykanizsa, Kinizsi u. 18.; adószá-
ma: [12488775-2-20]) Zala Megyei Bíróság az Fpk.
20-05-020533/7. számú jogerõs végzésével kijelölt felszá-
molója

nyilvános pályázati felhívás

útján kívánja értékesíteni az adós gazdálkodó szervezet tu-
lajdonát képezõ alábbi ingatlant:

– a Nagykanizsa, 1246. hrsz. alatti 501 m2 alapterületû,
„lakóház, udvar, gazdasági épület” megnevezésû, valójá-
ban beépítetlen ingatlant, amely természetben, 8800
Nagykanizsa, Hunyadi u. 22. szám alatt található.

Irányár: 4 200 000 Ft + áfa.
A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos aján-

latokat kér benyújtani, melyeket az EC-CONT Kft., 8901
Zalaegerszeg, Pf. 514 címre kér, „PANNON-Épker Kft. f. a.
VÉTELI AJÁNLAT” megjelöléssel, zárt borítékban sze-
mélyesen, vagy postai úton eljuttatni.

A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvé-
telérõl elismervényt állít ki.

Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell: magánszemély
ajánlattevõ esetében a pályázó nevét, személyi adatait, cí-
mét, az azonosítására alkalmas további adatokat, az aján-
lott nettó vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, nyilatko-
zatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról, valamint a
vételár fedezetének igazolását; vállalkozás, illetve társa-
ság ajánlattevõ esetében: a pályázó nevét, székhelyét, az
azonosítására alkalmas további adatokat, hatályos cégki-
vonatát, a cégjegyzésre jogosult vezetõ tisztségviselõ(k)
aláírási címpéldányát, az ajánlott nettó vételárat, a vállalt
fizetési feltételeket, nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötött-
ség vállalásáról, valamint a vételár fedezetének igazolását.

Az ajánlatok beérkezésének idõpontja: legkésõbb jelen
hirdetmény Cégközlönyben való közzétételét (2007. októ-
ber 18.) követõ 15. nap 12 óra.

Az értékesítésre kerülõ ingatlan – idõpont-egyeztetést
követõen – megtekinthetõ. Az értékesítésre kerülõ ingat-
lannal kapcsolatos további információ a felszámoló szer-
vezet munkatársától, dr. Porkoláb Sándor felszámolóbiz-
tostól a 06 (30) 411-5426-os telefonszámon szerezhetõ be.

Az ajánlatok bontására a benyújtási határidõt követõ
8 napon belül, közjegyzõ jelenlétében kerül sor. A benyúj-
tási határidõt követõ 8 napon belül a felszámoló az ajánla-
tokat értékeli. Az értékelés eredményérõl jegyzõkönyv ké-
szül, melyet adós bármely hitelezõje megtekinthet.

Az ajánlatok elbírálásának eredményérõl a felszámoló
az érdekelteket írásban értesíti.

A felszámoló a pályázatot megfelelõ ajánlatok hiányá-
ban eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot ír-
hat ki. Megfelelõ pályázatok esetén az ajánlattevõk között
nyilvános ártárgyalás megtartására kerül sor, melynek fel-
tételeit az ártárgyalás megkezdését megelõzõen a résztve-
võkkel a felszámoló ismerteti.

A felszámoló felhívja az érdekelteket az elõvásárlási
jog gyakorlására.

Az ÁFI Felszámoló és Vagyonkezelõ Zrt. (Cg.:
[01 10 042854]; 1055 Budapest, Szent István krt. 1.) mint a
Gyöngyös Extra Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság „f. a.” (Cg.: [01 09 687131]; 1052 Budapest, Párizsi
u. 6/B) Fõvárosi Bíróság által kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíti az alábbi osztatlan közös tulajdonú ingat-
lan, felszámolás alatt álló társaságot illetõ tulajdoni hár-
nyadát:
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Miskolc I. kerület, 4577/2. hrsz. alatti, természetben
Miskolc, Besenyõi u. 14. szám alatt található, kivett telep-
hely megnevezésû, osztatlan közös tulajdonú ingatlan
3327/24927 tulajdoni hányada.

A vevõnek vállalnia kell az esetlegesen felmerülõ kör-
nyezeti károk elhárítását.

A felszámoló a vagyont egy egységként kívánja értéke-
síteni.

Az ingatlan becsült értéke: 25 500 000 Ft + áfa.

Bánatpénz: 2 500 000 Ft.

A pályázaton való részvétel feltétele:

– A megjelölt összegû bánatpénz befizetése az ÁFI Fel-
számoló és Vagyonkelezõ Zrt. UniCredit Bank Rt.-nél ve-
zetett 10900035-00000002-96040018 számú bankszámlá-
jára, vagy a felszámoló által kezelt pénztárba történhet,
legkésõbb a pályázat benyújtásának batáridejéig.

– A bánatpénz a vételárba beszámításra kerül, ered-
ménytelen pályázat esetén 15 napon belül a pályázó részére
visszafizetésre kerül.

– Nyilatkozat arról, hogy a pályázó ajánlatát a beadási
határidõtõl számított 40 napig fenntartja.

– A pályázatoknak tartalmazniuk kell többek között a
pályázó fõbb adatait (a pályázó nevét, székhelyét, hatályos
cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult tisztségviselõ aláírá-
si címpéldányát), az ajánlott vételárat, a bánatpénz befize-
tésének igazolását, s a fizetési feltételekre vonatkozó nyi-
latkozatot.

– Az írásos pályázati ajánlatokat zárt borítékban, 2 pél-
dányban, „Gyöngyös Extra Kft. – PÁLYÁZAT” jeligével
a felszámolóbiztos (1055 Budapest, Szent István körút 1.
I. em.) titkárságán kell személyesen benyújtani, jelen köz-
lemény Cégközlönyben való megjelenését (2007. októ-
ber 18.) követõ 15. nap, legkésõbb 12 óráig.

– A pályázatok bontásáról közjegyzõ jelenlétében a pá-
lyázati leadási határidõ lejárta után 30 napon belül kerül
sor.

– A pályázat eredményérõl a felszámoló a bontástól
számított 15 napon belül írásban értesíti az ajánlattevõket.

A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy:

– megfelelõ ajánlatok hiányában a pályázatot ered-
ménytelennek nyilvánítsa, s új pályázat kiírásáról döntsön,

– a legkedvezõbb ajánlatot tevõ pályázók között ártár-
gyalás keretében döntsön az eljárásra vonatkozó Csõdtör-
vény 49/A. § (4) bekezdésében foglaltak figyelembevéte-
lével (amennyiben a megajánlott vételárak közötti eltérés
10%-on belül van),

– a jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem
jelent értékesítési kötelezettséget.

A felszámoló felhívja az elõvásárlásra jogosultakat,
hogy ezen szándékukat – jogosultságuk igazolása mel-
lett –, a pályázat beadási határidejéig írásban jelentsék be.

A vagyontárgyakért kellékszavatosságot nem válla-
lunk, beszámítást nem fogadunk el.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kér-
hetõ munkanapokon 9–12 óra között az alábbi elérhetõsé-
gen: 1055 Budapest, Szent István körút 1. I. em., dr. Arany
Beatrix, tel.: 302-3420.

A CMB Holding Gazdasági, Mûszaki Tanácsadó Kft.
(cégjegyzékszám: [01 09 160583]; 1164 Budapest, Jöven-
dõ u. 3.; postacím: 1631 Budapest, Pf. 128) mint a SIN-
TEX Bt. „f. a.” (Cg.: [01 06 770366]; 1133 Budapest,
Pannónia u. 100.) felszámolója

nyilvános pályázaton

értékesíteni kívánja a gazdálkodó szervezet alábbi ingat-
lanjait:

Magyarhertelend belterület, 105/6. hrsz. 1362 m2 par-
koló.

Irányár: 4 000 000 Ft + áfa.
Magyarszék belterület, 133/3. hrsz., 1576 m2 üres telek.
Irányár: 350 000 Ft + áfa.
Egyéb információt Balázsné Varga Judit felszámolóbiz-

tostól a 400-2715-ös telefonszámon, vagy elõzetes idõ-
pont-egyeztetés után személyesen a felszámoló székhe-
lyén szerezhet a pályázó hétfõtõl csütörtökig 9–15 óra kö-
zött, itt veheti át a tenderfüzetet is 2000 Ft ellenében.

Az írásban benyújtandó pályázat érvényességi feltétele
az ajánlati ár 10%-ának ajánlati biztosítékként történõ be-
fizetése a felszámoló CMB Holding Kft. Monor és Vidéke
Takarékszövetkezetnél vezetett 65100149-10008449 sz.
számlájára, illetõleg készpénzben a felszámoló pénztárába
„SINTEX Bt.” jeligére. Az elõvásárlási joggal rendelke-
zõk is e pályázat keretében jelenthetik be, hogy élni kíván-
nak e jogukkal, az ajánlati biztosíték egyidejû megfizetése
mellett.

Az ajánlatok benyújtásának határideje:

2007. november 16.

Mindkét telekre egy összegben ajánlatot tevõ azonos
feltételek esetén elõnyben részesül.

A felszámoló a személyesen, két példányban, zárt borí-
tékban benyújtott pályázat átvételérõl elismervényt állít
ki. A postai úton eljuttatott pályázatot két példányban, zárt
borítékban, „SINTEX Bt. f. a. vételi ajánlat” jelzéssel a
felszámoló postacímére kell beküldeni.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, pontos
címét, a megajánlott vételárat (nettó + áfa). A pályázathoz
mellékelni kell, ha a pályázó vállalkozó, a vállalkozói iga-
zolvány másolatát, gazdasági társaságnál a cégkivonat má-
solatát, minden esetben a pályázó adószámát, statisztikai
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és pénzforgalmi jelzõszámát, valamint a bánatpénz befize-
tésének igazolását.

Az ajánlatok bontására a benyújtási határidõt követõ
nyolc napon belül, közjegyzõ jelenlétében kerül sor. A köz-
jegyzõ az eljárásról jegyzõkönyvet készít. A felszámoló a
benyújtási határidõt követõ tizenöt napon belül az ajánlato-
kat értékeli, és annak eredményérõl jegyzõkönyvet készít.

A nyertes pályázóval kötött adásvételi szerzõdésnél a
befizetett ajánlati biztosíték a vételárba beszámításra ke-
rül, a többi pályázó számára a felszámoló a befizetett
összeget az értesítéssel egyidejûleg visszautalja.

A felszámoló fenntartja a jogot, hogy a pályázatot
– megfelelõ ajánlat hiányában – eredménytelennek nyilvá-
nítsa, és új pályázatot írjon ki.

A CASH & LIMES Zrt. Kelet Magyarországi Igazgató-
sága (Cg.: [01 10 043611]; székhely: 1146 Budapest, Chá-
zár A. u. 9.; fióktelep: 3525 Miskolc, Szent László út 29.) a
VÁNDOR Utazási és Vendéglátó Gmk. „f. a.” (Cg.:
[05 04 000104]; 3895 Gönc, Dózsa Gy. út 1.) adósnak
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság 8. Fpk.
05-2007/000213/5. számú végzésével kijelölt felszámoló-
ja, az 1991. évi IL. tv. (csõdtörvény) hatályos rendelkezé-
sei alapján

nyilvános pályázat

útján értékesíteni kívánja az adós gazdálkodó szervezet tu-
lajdonában lévõ alábbi ingatlanát:

Hidasnémeti belterület, hrsz.: 367., 1284 m2 terület, raj-
ta gazdasági épület és udvar.

Irányár: 480 000 Ft, mely az áfát tartalmazza.
A felszámoló a vagyontárgy értékesítésével kapcsola-

tos írásos pályázatokat kér benyújtani, melyeket a
CASH & LIMES Zrt. Miskolc, Szent László út 29. sz.
alatt kell leadni, „VÁNDOR Utazási és Vendéglátó
Gmk. f. a. VÉTELI AJÁNLAT” megjelöléssel, zárt bo-
rítékban, személyesen, vagy postai úton. A személyesen
benyújtott pályázatok átvételérõl elismervényt állít ki.

Az ajánlatok benyújtási idõpontja: legkésõbb

2007. november 5. 12 óra.

A felszámoló felhívja az elõvásárlásra jogosultakat,
hogy elõvételi szándékukat – jogosultságuk igazolása mel-
lett – a pályázat beadási határidejéig, írásban nyújtsák be.
A pályázaton való részvétel feltétele 50 000 Ft bánatpénz
befizetése a VÁNDOR Gmk „f. a.” pénztárába, CASH &
LIMES Zrt. Miskolc, Szent László út 29. vagy utalással
VÁNDOR Gmk. „f. a.” Gönc, 10400322-50485154-
51501008 számú bankszámlára.

A bánatpénz az ajánlattevõ javára nem kamatozik.
A nyertes ajánlattevõ bánatpénze a vételárba beszámít.
Nem jár vissza bánatpénz, ha az ajánlattevõ az ajánlatát

az ajánlati kötöttség tartama alatt visszavonja. A nyertes pá-
lyázónak a bánatpénz akkor sem jár vissza, ha visszalép, ha
neki felróható okból, illetve az érdekkörében felmerülõ
okok miatt a szerzõdés meghiúsul, vagy mint vevõ a vállalt
fizetési kötelezettségének nem tesz maradéktalanul eleget,
illetve az ajánlati kötöttség tartama alatt a szerzõdést nem
köti meg.

Az ajánlatnak tartalmazni kell: a pályázó nevét, lakhe-
lyét vagy székhelyét, a megajánlott vételárat, a bánatpénz
befizetésének igazolását, az ajánlattevõ nyilatkozatát,
hogy ajánlatát a beadási határidõt követõ 60 napig fenn-
tartja.

Az ajánlatok bontására a benyújtási határidõt követõ
8 napon belül – közjegyzõ jelenlétében – kerül sor. A be-
nyújtási határidõt követõ 15 napon belül a felszámoló az
ajánlatokat értékeli. Az értékelés eredményérõl jegyzõ-
könyv készül, melyet az adós cég bármely hitelezõje meg-
tekinthet. Az ajánlatok elbírálásának eredményérõl a fel-
számoló az érdekelteket írásban értesíti. Megfelelõ, azo-
nos értékû pályázat esetén az ajánlattevõk között nyilvá-
nos ártárgyalás megtartására kerül sor.

A felszámoló a jelen pályázati fordulót – megfelelõ
ajánlat hiányában – eredménytelennek nyilváníthatja és új
pályázatot írhat ki.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást ad:
Dávid Pál felszámolóbiztos [telefon: 06 (47) 364-360].

A DR. FELSÕ Vállalkozásszervezõ és Csõdtanács-
adó Kft. (cégjegyzékszám: [01 09 679649]; 1072 Buda-
pest, Dob u. 52.) mint a FIDUCIA PATIKA Kereskedel-
mi Bt. „f. a.” (cégjegyzékszám: [01 06 021552]; 2230
Gyömrõ, Erzsébet u. 21. B ép.) kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíti az adós tulajdonát képezõ vagyontárgyakat
a következõk szerint.

Gyömrõ, Erzsébet u. 21/B alatti 3323. hrsz.-ú 797 m2

belterületi 1/1-ed tulajdont képezõ ingatlan. Az ingatlan
nyilvántartás szerint gyógyszertár és udvar. Az ingatlan
beépítettsége 18,2%-os. A háromszintes épület újonnan
1998–99 évben épült, összesen 267 m2 (93+102+72). Az
épület földszintje gyógyszertárként a kiszolgáló helyisé-
gekkel, a pince része több helyiséges raktárként, tetõtéri
szintje szolgálati lakásként funkcionált. Az ingatlan köz-
mû-ellátottsága teljes, bejáratánál 4 személyautó befoga-
dására alkalmas parkoló került kiépítésre.

Irányár: 22 millió forint.
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Bánatpénz, melynek befizetése feltétele a pályázaton
való részvételnek 5 000 000 forint, melyet az adós Monor
és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett 65100084-
10084605 sz. bankszámlájára átutalással, illetõleg a pályá-
zat helyszínén készpénzben lehet befizetni a pályázat le-
adásával egy idõben.

A pályázat lebonyolítására a Csõdeljárásról, a felszá-
molási eljárásról és a végelszámolásról – lényegesen az
1993. évi LXXXI.; az 1997. évi XXVII., valamint a 2000.
évi CXXXVII. törvényekkel módosított – 1991. évi
IL. törvény elõírásai vonatkoznak. Az elõvásárlásra jogo-
sultak a jogukat a pályázat keretében gyakorolhatják.

Az értékesítésre kerülõ ingatlan megtekinthetõ a felszá-
molóbiztossal [Hargitai Attila; telefon: 343-5835; 06 (30)
343-5835] elõre egyeztetett idõpontban.

A pályázatokat feladó nélküli zárt borítékban kell le-
adni személyesen az alábbi címre: DR. FELSÕ Vállal-
kozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft. (1072 Budapest,
Dob u. 52. II. 9.)

2007. november 6-án 11 óra 30 percig

beérkezetten, „FIDUCIA PATIKA Bt. f. a.” megjelö-
léssel.

Az írásban benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó nevét, azonosító adatait,
– cég esetén a cégjegyzékszámot, 3 hónapnál nem ré-

gebbi cégkivonatot, aláírási címpéldányt,
– a megvásárolni kívánt vagyontárgyat, vagyoncsopor-

tot az áfamentes vételi ár egyértelmû megjelölésével,
– az ajánlott fizetési feltételeket,
– a bánatpénz befizetésének igazolását,
– a 90 napos ajánlati kötöttség vállalását.
A pályázat bontására 2007. november 6-án 11 óra 45

perckor, közjegyzõ jelenlétében kerül sor a felszámoló
székhelyén.

A felszámoló fenntartja azt a jogát, hogy:
– megfelelõ ajánlat hiányában a pályázatot eredmény-

telennek nyilvánítsa;
– a legjobb ajánlattevõkkel további tárgyalásokat foly-

tasson;
– a megfelelõ, azonos értékû – a vételár vonatkozásá-

ban legfeljebb 10%-kal eltérõ – ajánlatot benyújtó pályá-
zók között ártárgyalás alapján döntsön.

Az árversenyre a bontást követõen, 2007. november
13-án 10 órakor kerülhet sor a felszámoló székhelyén.

A felszámoló felhívja a jogszabályon alapuló elõvásár-
lási joggal rendelkezõket, hogy elõvásárlási jogukat az
ajánlati feltételek teljesítésével az eredményhirdetés hely-
színén és idõpontjában gyakorolhatják.

Eredményhirdetés: 2007. november 13-án 11 órakor, a
felszámoló székhelyén.

A teljes vételár megfizetése a tulajdonba és birtokba
adás feltétele.

A nem nyertes pályázónak a felszámoló a bánatpénzt az
eredményhirdetést követõen haladéktalanul visszafizeti.

A vételárba a hitelezõi követelés beszámítására nincs
lehetõség.

A PACTOREX Holding Felszámoló, Végelszámoló és
Reorganizáló Kft. (Cg.: [06 09 002839]; 6722 Szeged,
Béke u. 2.) mint a Habitrade Informatikai, Kereske-
delmi és Szolgáltató Kft. „f. a.” (Cg.: [04 09 005837];
5900 Orosháza, Ond u. 12. II. 7.; felszámolóbiztos:
Stefán József) felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíti az adós cég tulajdonában levõ alábbi va-
gyontárgya(i)t:

Citroën C15 típusú kishaszongépjármû, roncs álla-
potban.

Irányár: 100 000 Ft + áfa (egyszázezer forint + általános
forgalmi adó).

A pályázat lebonyolítására az 1997. évi XXVII. tör-
vénnyel módosított, 1991. évi IL. tv. (csõdtörvény) elõírá-
sai 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 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 „Habitrade Kft. f. a.
– Pályázat” jeligével a felszámolóbiztos irodájában (6722
Szeged, Béke u. 2/C), a titkárságon kell benyújtani, mely-
nek határideje:

2007. november 9. (péntek) 12 óra.

A pályázatok bontása közjegyzõ jelenlétében történik.
A beérkezett ajánlatok elbírálására, az esetleges ártárgya-
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lásra, a döntés kihirdetésére 2007. november 22-én csütör-
tökön 11 órai kezdettel kerül sor, amelynek helyszíne a fel-
számolóbiztos irodája.

Az eljárásra vonatkozó 1991. évi IL. tv. (ún. csõdtör-
vény) 49/C. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen
az elõvásárlásra jogosultak e jogukat, ezen idõpontban és
helyszínen gyakorolhatják kizárólagosan.

A pályázatokkal kapcsolatban további felvilágosítást ad
hétfõn 9–12 óra között Juhász Norbert felszámolóbiztos
[tel.: 06 (62) 421-544, 06 (30) 359-7005].

A PACTOREX Holding Felszámoló, Végelszámoló és
Reorganizáló Kft. (Cg.: [06 09 002839]; 6722 Szeged,
Béke u. 2/C) mint a Csongrádi Agrotechnika Kereske-
delmi és Szolgáltató Kft. „f. a.” (Cg.: [06 09 001550];
6640 Csongrád, Szentesi út 18.; felszámolóbiztos:
Puskás Béla) felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíti az adós cég tulajdonában lévõ alábbi va-
gyontárgya(i)t:

Kelebia belterület, 2109/2. hrsz.-ú lakóház, udvar elne-
vezésû ingatlanát.

Irányár: 2 000 000 Ft (kettõmillió forint).
A pályázat lebonyolítására az 1997. évi XXVII. tör-

vénnyel módosított 1991. évi IL. tv. (csõdtörvény) elõírá-
sai 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 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 „Csongrádi Agrotech-
nika Kft. f. a. – Pályázat” jeligével a felszámolóbiztos iro-

dájában (6722 Szeged, Béke u. 2/C), a titkárságon kell be-
nyújtani, 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 22-én csütör-
tökön 11 órai kezdettel kerül sor, amelynek helyszíne a fel-
számolóbiztos irodája.

Az eljárásra vonatkozó 1991. évi IL. tv. (ún. csõdtör-
vény) 49/C. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen
az elõvásárlásra jogosultak e jogukat, ezen idõpontban és
helyszínen gyakorolhatják kizárólagosan.

A pályázatokkal kapcsolatban további felvilágosítást ad
hétfõn 9–12 óra között Puskás Béla felszámolóbiztos [tel.:
06 (76) 486-606, 06 (20) 996-3708].

Az ÁFI Zrt. (Cg.: [01 10 041854]; 1055 Budapest, Szent
István krt. 1. I. em.) mint a HONOR Kft. „f. a.” (Cg.:
[01 09 872417]; 1037 Budapest, Szépvölgyi út 43.) bíró-
ság által kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat

keretében értékesíti az adós cég vagyonának részét képezõ
ingatlant, és a vagyoni értékû jogokat az alábbiak szerint:

1. Buzsák IIII. (Magyar dûlõi homokbánya) – homok
védnevû bányatelek bányászati joga a 0242/7. hrsz.-ú, a
0242/8. hrsz.-ú, illetve a 0242/9. hrsz.-ú ingatlanokon.

2. Kerkabarabás külterület, 33 256 m2 alapterületû
050/4. hrsz.-ú ingatlan.

3. Kerkabarabás I. (Temetõi dûlõ) – kavics védnevû bá-
nyatelek bányászati joga a kerkabarabási 050/4. hrsz.-ú in-
gatlanon.

Az ingatlan, illetve a bányászati jogok becsült értéke:
1. 21 300 000 Ft + áfa,
2. és 3. 31 900 000 Ft + áfa.
Bánatpénz: 532 000 Ft.
A felszámoló a vagyoni elemeket elsõsorban együtte-

sen, egy egységként kívánja értékesíteni.
A vevõnek vállalnia kell az esetlegesen felmerülõ kör-

nyezeti károk elhárítását.
Az értékbecslések a felszámoló irodájában elõzetes idõ-

pont-egyeztetést követõen megtekinthetõek.
A pályázaton való részvétel feltétele:
A pályázati ajánlatot magyar nyelven kettõs, zárt borí-

tékban, „HONOR–PÁLYZAT” megjelöléssel a felszá-
moló irodájában kell átadni (1055 Budapest, Szent István
krt. 1.), jelen közlemény Cégközlönyben való megjelenését
(2007. október 18.) követõ 18. nap legkésõbb 12 óráig,
vagy postai úton eljuttatni az 1399 Budapest, Pf. 701/313
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címre úgy, hogy a küldemény a megjelölt határidõig a fel-
számoló irodájába beérkezzen.

A pályázat benyújtásának feltétele, hogy a benyújtás
idõpontjáig a pályázatban megjelölt bánatpénz átutalásra
kerüljön az ÁFI Zrt. UniCredit Bank Hungary Rt.-nél ve-
zetett 10900035–00000002-96040018 számú számlájára.

Nyilatkozat arról, hogy a pályázó ajánlatát a beadási ha-
táridõtõl számított 40 napig fenntartja. Az ajánlatoknak
tartalmazniuk kell: a pályázó nevét, lakhelyét, székhelyét,
a megajánlott vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, a vé-
telár fedezetének igazolását.

A nyertes pályázónak a vételárat 8 napon belül kell
megfizetnie. Az ajánlatok 5 munkanapon belül elbírálásra
kerülnek. Ha több megfelelõ, azonos értékû pályázat érke-
zik, a felszámoló ártárgyalást tart, amelynek feltételeit
írásban közli a pályázókkal. A bánatpénz a vételárba be-
számít, eredménytelen pályázat esetén 8 napon belül
visszafizetésre kerül.

A felszámoló felhívja az elõvásárlási joggal rendelke-
zõk figyelmét, hogy elõvásárlási jogukat a pályázat be-
nyújtásának idõpontjáig írásban gyakorolhatják.

A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem je-
lent értékesítési kötelezettséget.

A felszámoló a pályázatot – megfelelõ ajánlatok hiányá-
ban – eredménytelennek nyilváníthatja. A vagyontárgya-
kért kellékszavatosságot nem vállalunk, beszámítást nem
fogadunk el.

A pályázattal kapcsolatban bõvebb információ kér-
hetõ a 302-3422-es telefonszámon, felszámolóbiztos:
dr. Lásztity Alexandra.

Kereskedelmi képviseletek megszûnése

A MAERSK LINE UK LIMITED Magyarországi
Fióktelepe (Cg.: [01 17 000338]; székhelye: 1146
Budapest, Hungária krt. 162–166.; adószáma:
[22154365-2-42]) 2007. augusztus 10-én az anyavállalat
londoni székhelyén megtartott taggyûlésén a társaság úgy
döntött, hogy 2007. augusztus 13-ával a társaság magyar-
országi fióktelepét – jogutód nélkül – megszünteti.

A megszüntetéssel összefüggõ feladatok elvégzésére
kijelölte: dr. Vilmányi Ügyvédi Iroda (székhely: 1051
Budapest, Hercegprímás u. 21.; névjegyzékszáma:
0292). Képviseli: dr. Vilmányi Ágnes ügyvéd (1051 Bu-

dapest, Hercegprímás u. 21.), aki felhívja a hitelezõket,
hogy követeléseiket a jelen felhívás Cégközlönyben tör-
ténõ közzétételétõl (2007. október 18.) számított 30 na-
pon belül jelentsék be nála.

Az Atlas Copco. S.r.o. Magyarországi Közvetlen Ke-
reskedelmi Képviselete (Cg.: [01 12 073727]; székhely:
1038 Budapest, Csermák Antal u. 23/A) 2007. november
1-jei hatállyal megszûnik.

Felhívjuk a társaság hitelezõit, hogy követeléseiket a
Cégközlönyben történõ megjelenést (2007. október 18.)
követõ 30 napon belül jelentsék be a társaság címén.

A Francis S. Rath P.C. mint alapító 2007. augusztus
9-én elhatározta a Pest Megyei Bíróság mint Cégbíró-
ság által bejegyzett Francis S. Rath P.C. Magyar-
országi Közvetlen Kereskedelmi Képviselete (Cg.:
[13 12 061469]; székhely: 2120 Dunakeszi, Kinizsi
u. 8.; képviselet) megszüntetését.

A képviselet a tevékenységét 2007. augusztus 31-én fe-
jezi be.

A képviselet felhívja a hitelezõket, hogy a képviselettel
szemben fennálló igényeiket a jelen hirdetmény Cégköz-
lönyben való közzétételétõl (2007. október 18.) számított
30 napos határidõn belül nála jelentsék be.

Bélyegzõ érvénytelenítése

Paár György szállító vállalkozó alábbi szövegû, 2-es
sorszámú bélyegzõje 2007. október 10-én elveszett. A bé-
lyegzõ használata ettõl az idõponttól érvénytelen.

A bélyegzõ szövege.

PAÁR GYÖRGY
szállító vállalkozó

1055 Bp., Nagy Ignác u. 19/A
Adószám: 42010528-2-41

Banksz sz.: 10404072-40753441-00000000
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A jog al ko tás ról szó ló 1987. évi XI. tör vény ren del ke zik – töb bek kö zött – a Ma gyar Köz tár sa ság  Kormánya hi va ta los
lap já nak, a Ha tá ro za tok Tá rának meg je len te té sé rõl.
A Ha tá ro za tok Tá rát szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel, éven te mint egy
60 al ka lom mal je le nik meg.
A Ha tá ro za tok Tá ra a Kor mány nak azo kat a ha tá ro za ta it (két ez res) köz li, ame lyek nek köz zé té te lét a Kor mány
 elrendelte, to váb bá tar tal maz za a mi nisz ter el nök ha tá ro za ta it, a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt  vezetõ mi nisz ter ha tá ro za -
ta it, va la mint a mi nisz té ri u mok, az or szá gos ha tás kö rû szer vek, az ön kor mány za tok köz le mé nye it, hir det mé nye it,
kü lön fé le tá jé koz ta tó it, to váb bá azo kat a köz le mé nye ket stb., ame lye ket a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
en ge dé lyez.

A Ha tá ro za tok Tá ra meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó cí mén (Bu da pest VIII., So mogyi Béla u. 6.;
postacím: 1394 Bu dapest 62, Pf. 357) vagy a 318-6668 fax számán.
Éves elõ fizetési dí ja 2008. év re: 26 460 Ft áfá val.
Példányonként meg vásárolható a Bu dapest VII., Rá kóczi út 30. (be járat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti
Köz löny  Centrumban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), il let ve meg ren del he tõ
a  kiadó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt
in ter net cí men.

MEGRENDELÕLAP
Meg ren de lem a

HATÁROZATOK TÁRA

címû la pot .................  példányban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...............................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ............................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...............................................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ..................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ........................................................................................................

2008. évi elõ fi ze té si díj egy év re: 26 460 Ft  áfá val.

fél év re: 13 230 Ft  áfá val.

Csek ket ké rek a be fi ze tés hez

Kér jük, a négy zet be tör té nõ X be je lö lés sel je lez ze az elõ fi ze tés idõ tar ta mát!

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele után,
8 napo n be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra át utal juk.

Kel te zés: .......................................................

                         ......................................................................
                               cég szerû aláírás
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A Mi nisz ter el nö ki Hi va tal, va la mint az Ön kor mány za ti és Terü let fej lesz té si Minisztérium kö zös szer-
kesz té sé ben ha von ta meg je le nõ

ÖNKORMÁNYZATOK KÖZLÖNYE

az ön kor mány za tok szá má ra mû kö dé sük so rán hasz nos és nél kü löz he tet len tá jé ko zó dá si for rás.
A ki ad vány el sõ há rom ré sze az ön kor mány za to kat érin tõ, új on nan ki hir de tett jog sza bá lyo kat (tör-
vények, ren de le tek – ide ért ve az ön kor mány za ti ren de le te ket is –, al kot mány bí ró sá gi és egyéb
 határozatok) köz li. Ne gye dik fõ ré sze köz le mé nye ket, pá lyá za ti fel hí vá so kat és tá jé koz ta tá so kat (szak-
tár cák köz le mé nyei, az Ál la mi Szám ve võ szék aján lá sai, az ön kor mány za tok ál tal el nyer he tõ támoga-
tások pá lyá za ti fel té te lei, az ön kor mány za tok éves pénz ügyi be szá mo lói, ala pí tó ok ira tok stb.) tar tal-
maz.

Az Ön kor mány za tok Köz lö nye elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó
(1085 Bu da pest, So mogyi Bé la u. 6.) cí mén (pos tacím: 1394 Bu dapest 62., Pf. 357) vagy a 318-6668 fax -
szá mán.
2008. évi éves elõfizetés dí ja: 6552 Ft áfával; fél éves elõ fizetés: 3276 Ft áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. (be já rat a Do hány u. és Nyár u.  sarkán)
szám alat ti Köz löny  Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: kozlonycentrum@mhk.hu), il letve
meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy
a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük az Ön kor mány za tok Köz lö nye címû la pot .................  példányban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...........................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ........................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...........................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ...............................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: .....................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez-
vétele után, 8 na pon be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi
jel zõ szá má ra át utal juk.

Kel te zés: ………………………………………

                         ……………………………………………
                               cég szerû aláírás
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Az

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY

– az egész ség biz to sí tá si ága zat köz pon ti igaz ga tá si szer ve, az Or szá gos Egész ség biz to sí tá si Pénz tár
 hivatalos lap ja – az elõ fi ze tõi ér de ke ket sze m elõtt tart va, ked ve zõ áron kí ván ja az egész ség ügyi
 ágazatban ér de kel tek ren del ke zé sé re bo csá ta ni a jog sza bá lyok szö ve gét, va la mint a mun ká hoz szük-
séges ak tu á lis OEP-köz le mé nye ket, -fel hí vá so kat, -tá jé koz ta tó kat. La punk cím zett jei el sõ sor ban: az alap-
ellátásban részt ve võ há zi or vo sok; fek võ be teg-el lá tó és szak el lá tó in téz mé nyek; gyógy szert, gyó gyá sza ti
se géd esz közt gyár tók, il let ve for gal ma zók; gyógy für dõk; ok ta tá si in téz mé nyek; tár sa da lom biz to sí tá si ki fi-
ze tõ he lyek, foglalkoz tatók; köny ve lõk; adó ta nács adók stb.

Az Egész ség biz to sí tá si Köz löny elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Közlöny kiadó
(1085 Bu da pest, So mogyi Bé la u. 6.) cí mén (pos tacím: 1394 Bu dapest 62., Pf. 357) vagy a 318-6668 fax -
szá mán.

2008. évi éves elõfizetési díj: 25 452 Ft áfá val, fél éves elõ fizetés: 12 726 Ft áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. (be já rat a Do hány u. és Nyár u.  sarkán)
szám alat ti Köz löny  Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: kozlonycentrum@mhk.hu), il letve
meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy
a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük az Egész ség biz to sí tá si Köz löny címû la pot .................  példányban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...........................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ........................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...........................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ...............................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: .....................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez-
vétele után, 8 na pon be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi
jel zõ szá má ra át utal juk.

Kel te zés: ………………………………………

                         ……………………………………………
                               cég szerû aláírás
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A Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó meg je len tet te

a

Mód szer ta ni út mu ta tó a he lyi ön kor mány za ti ren de le tek szer kesz té sé hez
cí mû ki ad ványt.

Az út mu ta tó cél ja, hogy a he lyi ön kor mány za ti ren de le tek al ko tá sa so rán tör té nõ he lyes al kal ma zá -
sá hoz gya kor la ti se gít sé get nyújt son. Az út mu ta tó sor ra ve szi a jog al ko tás ról szó ló 1987. évi XI. tör-
vény és a kap cso ló dó vég re haj tá si ren de le tek azon ren del ke zé se it, ame lye ket a he lyi ön kor mány -
za ti jog al ko tás nál al kal maz ni kell. Ezen ren del ke zé sek hez fûz gya kor la ti út mu ta tást, ki fe je zet ten
ön kor mány za ti ren de le tek bõl me rí tett he lyes és hely te len példákat.
Je len leg igen nagy az el té rés az egyes me gyék ben, il let ve a me gyé ken be lül az egyes te le pü lé se-
ken hasz nált ön kor mány za ti ren de le tek al ko tá sa so rán al kal ma zott mód sze rek ben, szo ká sok ban.
Er re te kin tet tel né hány köz igaz ga tá si hi va tal min ta ren de le tek kel se gí ti az adott me gyé ben mû kö dõ
te le pü lé sek jegy zõ i nek mun ká ját. Egy sé ges, a he lyi ön kor mány za tok ré szé re ké szü lõ jog sza -
bály-szer kesz té si se géd anya got azon ban még sem az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz-
té ri um, sem az Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té ri um nem adott ki. Ezt a hi ányt pró bál ja rész ben
pó tol ni ez a ki ad vány. Egy re na gyobb ugyan is az igény ar ra, hogy a he lyi ön kor mány za ti ren de le te -
ket is egy sé ges szer kesz té si mód szer rel, egy sé ges szer ke zet ben, elekt ro ni zál va min den állam-
polgár el ér hes se, meg is mer hes se és kö vet ke ze te sen alkalmazhassa.
A fen ti ek re te kin tet tel ajánl juk a ki ad ványt az or szág va la mennyi jegy zõ jé nek, kör jegy zõ jé nek,
 fõjegyzõjének, a pol gár mes te rek nek, me gyei köz gyû lé si el nö kök nek, a kép vi se lõ-tes tü le tek tag ja i -
nak, va la mint a he lyi jog al ko tás elõ ké szí té sé ben részt ve võ hi va ta li mun ka tár sak nak.

A 104 ol da las ki ad vány ára: 1155 Ft áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Köz löny ki adó Jo gi Köny ves bolt já ban (1085 Bu da pest, So mo gyi Béla
u. 6. Tel./fax: 318-8411), va lamint a Budapest VII., Rá kóczi út 30. ( bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán)
szám alat ti Közlöny Cent rumban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu),
illetve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu)
vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük a Mód szer ta ni út mu ta tó a he lyi ön kor mány za ti ren de le tek szer kesz té sé hez
cí mû ki ad ványt
(ára: 1155 Ft + pos taköltség), ......................  pél dányban, és kérem jut tassák el az alábbi címre:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ........................................................................................................
Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): .....................................................................................................
Ut ca, ház szám: .........................................................................................................................
Ügy in té zõ ne ve, telefonszá ma: ................................................................................................
A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ..................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele
után, 8 na pon be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi
jel zõ szá má ra át uta lom.

Kel te zés: ………………………………………

                         ………………………………………
cégszerû aláírás
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Az El len õr zé si Fi gye lõ az el len õr zé si és fel ügye le ti szak ma egye dü li olyan, ne gyed éven te meg je le nõ
szak fo lyó ira ta, amely a tel jes szak te rü le tet át te kin ti. A lap a gaz dál ko dás te rü le tén dol go zó va la mennyi
szak em ber szá má ra hasz nos in for má ci ó kat tar tal maz, ezen túl me nõ en az ön kor mány za tok és a köz igaz -
ga tá si hi va ta lok szak mai, fel ügye le ti mun ká já val kap cso la tos cik kei ré vén ezen te rü le tek szak em be rei szá-
mára is se gítséget je lenthet a na pi mun kában. A lap szer kesztésében részt vesz a KEHI, az APEH, az ÁSZ,
az ÁPV Rt., a Bel ügyminisztérium, a Gazdasági Minisztérium, az ORFK és a VPOP is.
Az El len õr zé si Fi gye lõ az el len õr zé si mun ka ta pasz ta la ta i ról szó ló eset ta nul má nyok, az el len õr zé si és fel-
ügye le ti mun ka egy-egy te rü le té re vo nat ko zó össze fog la ló ér té ke lé sek, kor sze rû el len õr zé si mód szer ta nok 
is mer te té sé vel, nem zet kö zi ki te kin tés sel bõ ví ti az el len õr zés és a fel ügye le tek te rü le tén dol go zó em be rek
és az el len õr zöt tek is me re te it is. Igen nagy ér dek lõ dést kel te nek a fon tos és ak tu á lis té mák ról tar tott „Ke rek -
asz tal-be szél ge té sek” ro vat és az el len õr zé si rend szer EU-csat la ko zás sal össze füg gõ át ala kí tá sá ról szó ló
cikkek. A lap rend szeresen tá jékoztat a Magyar Pénzügyi-Gazdasági Ellenõrök Közhasznú Egyesület
szakmai közéleti eseményeirõl.
Az El len õr zé si Fi gye lõ szak mai fó rum ként kí nál ko zik ar ra, hogy a mi nisz té ri u mok, az el len õr zé si szer ve -
ze tek és fel ügye le tek bel sõ és kül sõ szak mai kom mu ni ká ci ó ját se gít se, mun ka tár sa i nak szak mai is me re te it 
gya ra pít sa, szak is me re tét növelje.

2007. évi éves elõ fizetési dí ja: 3528 Ft áfával, fél év re 1764 Ft áfá val.
2008. évi éves elõ fizetési dí ja: 4284 Ft áfával, fél év re 2142 Ft áfá val.

Példányonként meg vásárolható a Bu dapest VII., Rá kóczi út 30. ( bejárat a Dohány u. és Nyár u. sar kán)
szám alat ti Köz löny Cent rumban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lonycentrum@mhk.hu).
Elõfizetésben meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: koz lony -
bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren de lem az

El len õr zé si Fi gye lõ

cí mû la pot ........ pél dány ban, és ké rem a kö vet ke zõ cím re kéz be sí te ni:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cí me (vá ros/köz ség, irá nyí tó szám): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ut ca, ház szám: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2007. évi elõ fi ze té si díj egy év re: 3528 Ft  áfával. 2008. évi elõ fi ze té si díj egy év re: 4284 Ft  áfával.

fél év re: 1764 Ft  áfával. fél év re: 2142 Ft  áfával.

Kér jük, a négy zet be tör té nõ X be je lö lés sel je lez ze az elõ fi ze tés idõ tar ta mát!

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le után, 8 na pon
be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra át utal juk.

Kel te zés: ………………………………………

                                   ………….....………………
 cég szerû aláírás



2007/43. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2767

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 dapest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2008. évi elõ fi ze té si dí jak
(Az árak az áfát tartalmazzák.)

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:

(Áraink a 20%-os áfát tar talmazzák.)

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

(Áraink a 20%-os áfát tar talmazzák.)

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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