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 II. rész JOGSZABÁLYOK

Tör vé nyek

2007. évi CXVIII.
tör vény

a Bolgár Köztársaságnak és Romániának
az Európai Gazdasági Térségben való részvételérõl

 szóló Megállapodás kihirdetésérõl*

1.  § Az Or szág gyû lés e tör vénnyel fel ha tal ma zást ad a
Bol gár Köz tár sa ság nak és Ro má ni á nak az Euró pai Gaz da -
sá gi Tér ség ben való rész vé te lé rõl  szóló Meg álla po dás
(a továb biak ban: Meg álla po dás) kö te le zõ ha tá lyá nak el is -
me ré sé re.

2.  § Az Or szág gyû lés a Meg ál la po dást e tör vénnyel ki -
hir de ti.

3.  § A Meg álla po dás hi te les ma gyar szö veg e a kö vet ke zõ:

„Meg ál la po dás
a Bol gár Köz tár sa ság nak és Ro má ni á nak

az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség ben való
részvételérõl

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG,
A BELGA KIRÁLYSÁG,
A CSEH KÖZTÁRSASÁG,
A DÁN KIRÁLYSÁG,
A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG,
AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG,
ÍRORSZÁG,
A GÖRÖG KÖZTÁRSASÁG,
A SPANYOL KIRÁLYSÁG,
A FRANCIA KÖZTÁRSASÁG,
AZ OLASZ KÖZTÁRSASÁG,
A CIPRUSI KÖZTÁRSASÁG,
A LETT KÖZTÁRSASÁG,
A LITVÁN KÖZTÁRSASÁG,
A LUXEMBURGI NAGYHERCEGSÉG,
A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG,
MÁLTA,
A HOLLAND KIRÁLYSÁG,
AZ OSZTRÁK KÖZTÁRSASÁG,
A LENGYEL KÖZTÁRSASÁG,
A PORTUGÁL KÖZTÁRSASÁG,
A SZLOVÉN KÖZTÁRSASÁG,
A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG,
A FINN KÖZTÁRSASÁG,

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

A SVÉD KIRÁLYSÁG,
NAGY-BRITANNIA ÉS ÉSZAK-ÍRORSZÁG

 EGYESÜLT KIRÁLYSÁGA,
a továb biak ban: az EK-tag ál la mok,

IZLAND,
A LIECHTENSTEINI HERCEGSÉG,
A NORVÉG KIRÁLYSÁG,

a továb biak ban: az EF TA-ál la mok,
a továb biak ban együt te sen: a je len le gi szer zõ dõ fe lek,
valamint

A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG,
ROMÁNIA,

mi vel 2005. áp ri lis 25-én Lu xem bo urg ban alá ír ták a
Bol gár Köz tár sa ság nak és Ro má ni á nak az Euró pai Uni ó -
hoz tör té nõ csat la ko zá sá ról  szóló szer zõ dést (a továb biak -
ban: a csat la ko zá si szer zõ dés);

mi vel az 1992. má jus 2-án Por tó ban alá írt, az Euró pai
Gaz da sá gi Tér ség rõl  szóló meg álla po dás 128. cik ke alap -
ján min den olyan euró pai ál lam nak, amely a Kö zös ség tag -
já vá vá lik, kér nie kell, hogy az Euró pai Gaz da sá gi Tér ség -
rõl  szóló meg álla po dás (a továb biak ban: az EGT-meg ál la -
po dás) szer zõ dõ fe lé vé vál jon;

mi vel a Bol gár Köz tár sa ság és Ro má nia ké rel mez ték,
hogy az EGT-meg ál la po dás szer zõ dõ fe lé vé vál ja nak;

mi vel a rész vé tel fel té te lei a je len le gi szer zõ dõ fe lek és
a rész vé te lü ket kérõ ál la mok kö zöt ti meg álla po dás tár gyát
ké pe zik;

a kö vet ke zõ meg álla po dás meg kö té sé rõl ha tá roz tak:

1. Cikk

(1) A Bol gár Köz tár sa ság és Ro má nia (a továb biak ban:
az új szer zõ dõ fe lek) az EGT-meg ál la po dás szer zõ dõ fe lé -
vé vál nak.
 (2) E meg álla po dás ha tály ba lé pé sé tõl kez dõ dõ en az
EGT-meg ál la po dás ren del ke zé sei, az EGT-ve gyes bi zott -
ság 2004. ok tó ber 1-je elõtt el fo ga dott ha tá ro za ta i ban fog -
lalt mó do sí tá sok kal együtt, az e meg ál la po dás ban meg ál -
la pí tott sza bá lyok az új szer zõ dõ fe lek re néz ve a je len le gi
szer zõ dõ fe lek re vo nat ko zó fel té te lek és az e meg ál la po -
dás ban meg ál la pí tott fel té te lek sze rint kö te le zõ ek.
 (3) E meg álla po dás mel lék le tei a meg álla po dás szer ves
ré szét ké pe zik.

2. Cikk

(1) AZ EGT-MEGÁLLAPODÁS FÕSZÖVEGÉNEK
KIIGAZÍTÁSAI

a) Pre am bu lum:
A szer zõ dõ fe lek fel so ro lá sa he lyé be az aláb bi fel so ro -

lás lép:
„AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG,
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A BELGA KIRÁLYSÁG,
A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG,
A CSEH KÖZTÁRSASÁG,
A DÁN KIRÁLYSÁG,
A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG,
AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG,
ÍRORSZÁG,
A GÖRÖG KÖZTÁRSASÁG,
A SPANYOL KIRÁLYSÁG,
A FRANCIA KÖZTÁRSASÁG,
AZ OLASZ KÖZTÁRSASÁG,
A CIPRUSI KÖZTÁRSASÁG,
A LETT KÖZTÁRSASÁG,
A LITVÁN KÖZTÁRSASÁG,
A LUXEMBURGI NAGYHERCEGSÉG,
A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG,
MÁLTA,
A HOLLAND KIRÁLYSÁG,
AZ OSZTRÁK KÖZTÁRSASÁG,
A LENGYEL KÖZTÁRSASÁG,
A PORTUGÁL KÖZTÁRSASÁG,
ROMÁNIA,
A SZLOVÉN KÖZTÁRSASÁG,
A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG,
A FINN KÖZTÁRSASÁG,
A SVÉD KIRÁLYSÁG,
NAGY-BRITANNIA ÉS ÉSZAK-ÍRORSZÁG

 EGYESÜLT KIRÁLYSÁGA,
valamint

IZLAND,
A LIECHTENSTEINI HERCEGSÉG,
A NORVÉG KIRÁLYSÁG,”;

b) 2. cikk:
(i) a b) pont he lyé be a kö vet ke zõ szö veg lép:
„az »EF TA-ál la mok« ki fe je zés Iz lan dot, a Liechten -

steini Her ceg sé get és a Nor vég Ki rály sá got je len ti;”
(ii) a d) pont után a szö veg az aláb bi pon tok kal egé szül

ki:
„e) a 2005. áp ri lis 25-i csat la ko zá si ok mány: a Bol gár

Köz tár sa ság és Ro má nia csat la ko zá sá nak fel té te le i rõl,
valamint az Euró pai Unió alap ját ké pe zõ szer zõ dé sek ki -
iga zí tá sá ról  szóló, 2005. áp ri lis 25-én Lu xem bo urg ban el -
fo ga dott ok mány;

f) a 2005. áp ri lis 25-i csat la ko zá si jegy zõ könyv: a Bol -
gár Köz tár sa ság és Ro má nia Euró pai Uni ó ba tör té nõ fel -
vé te lé nek fel té te le i rõl és rész le tes sza bá lya i ról  szóló,
2005. áp ri lis 25-én Lu xem bo urg ban el fo ga dott jegy zõ -
könyv.”;

c) 117. cikk:
A 117. cikk szö ve gé nek he lyé be a kö vet ke zõ szö veg

lép:
„A fi nan szí ro zá si me cha niz mu sok ra irány adó ren del ke -

zé se ket a 38. jegy zõ könyv, a 38a. jegy zõ könyv és a
38a. jegy zõ könyv ki egé szí té se tar tal maz za.”;

d) 126. cikk:
az (1) be kez dés ben az „Iz lan di Köz tár sa ság” ki fe je zés

he lyé be az „Iz land” ki fe je zés lép;

e) 129. cikk:

(i) az (1) be kez dés má so dik al be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ szö veg lép:

„Az Euró pai Gaz da sá gi Tér ség bõ ví té se kö vet kez té ben
e meg álla po dás bol gár, cseh, észt, len gyel, lett, lit ván, ma -
gyar, mál tai, ro mán, szlo vák és szlo vén nyel vû vál to za ta
szin tén hi te les.”;

(ii) az (1) be kez dés har ma dik al be kez dé sé nek he lyé be
a kö vet ke zõ szö veg lép:

„A mel lék le tek ben hi vat ko zott jogi ak tu sok an gol, bol -
gár, cseh, dán, észt, finn, fran cia, gö rög, hol land, len gyel,
lett, lit ván, ma gyar, mál tai, né met, olasz, por tu gál, ro mán,
spa nyol, svéd, szlo vák és szlo vén nyel vû, az Euró pai Unió
Hi va ta los Lap já ban ki hir de tett szö veg e egy aránt hi te les,
és eze ket hi te le sí tés cél já ból iz lan di és nor vég nyel ven is
meg kell szö ve gez ni és az Euró pai Unió Hi va ta los Lap já -
nak EGT-ki egé szí té sé ben köz zé kell ten ni.”.
 (2) AZ EGT-MEGÁLLAPODÁS JEGYZÕKÖNY -
VEINEK KIIGAZÍTÁSA

a) A szár ma zá si sza bá lyok ról  szóló 4. jegy zõ könyv a
kö vet ke zõ kép pen mó do sul:

(i) A 3. cikk (1) be kez dé sé ben az új szer zõ dõ fe lek re
tör té nõ uta lást el kell hagy ni;

(ii) A IVa. mel lék let (a szám la nyi lat ko zat szö veg e) a
kö vet ke zõ kép pen mó do sul:

aa) A szám la nyi lat ko zat spa nyol vál to za ta elé a kö vet -
ke zõ szö ve get kell il lesz te ni:

„Bolgár változat

32>@F4H,:bH >" BD@*J8H4H,î @$N&">"H4 @H H@24
*@8J<,>H  (<4H>4R,F8@ D"2D,T,>4, N° ... (1))
*,8:"D4D", R, @F&,> 8\*,H@ , @H$,:b2">@ *DJ(@î
H,24 BD@*J8H4 F" F BD,L,D,>P4":,> BD@42N@*
... (2).”; 

bb) A szám la nyi lat ko zat szlo vén vál to za ta elé a kö vet -
ke zõ szö ve get kell il lesz te ni:

„Román változat

Ex por ta to rul pro du se lor ce fac obi ec tul aces tui
 document (au to ri za þia va ma lã nr. …(1)) dec la rã cã,
 exceptând ca zul în care în mod exp res este in di cat alt fel,
aces te pro du se sunt de ori gi ne pre fe ren þi a lã … (2).”;

(iii) A IVb. mel lék let (az EUR-MED szám la nyi lat ko -
zat szö veg e) a kö vet ke zõ kép pen mó do sul:

aa) Az EUR-MED szám la nyi lat ko zat spa nyol vál to za -
ta elé a kö vet ke zõ szö ve get kell il lesz te ni:

„Bolgár változat

32>@F4H,:bH >" BD@*J8H4H,î @$N&">"H4 @H H@24
*@8J<,>H  (<4H>4R,F8@ D"2D,T,>4, N° ... (1))
*,8:"D4D", R, @F&,> 8\*,H@ , @H$,:b2">@ *DJ(@î
H,24 BD@*J8H4 F" F BD,L,D,>P4":,> BD@42N@*
... (2).”; 

– cu mu la ti on app li ed with ........ (name of the co unt -
ry/co unt ri es)

– no cu mu la ti on app li ed (3)”;
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bb) Az EUR-MED szám la nyi lat ko zat szlo vén vál to za -
ta elé a kö vet ke zõ szö ve get kell il lesz te ni:

„Román változat

Ex por ta to rul pro du se lor ce fac obi ec tul aces tui
 document (au to ri za þia va ma lã nr. …(1)) dec la rã cã,
 exceptând ca zul în care în mod exp res este in di cat alt fel,
aces te pro du se sunt de ori gi ne pre fe ren þi a lã … (2).

– cu mu la ti on app li ed with ........ (name of the co unt -
ry/co unt ri es)

– no cu mu la ti on app li ed (3)”;

b) A 38a. jegy zõ könyv a kö vet ke zõ kép pen mó do sul:
A 4. cikk (3) be kez dé sé ben az „ellen õr zi” szó he lyé be

az „el len õriz he ti” szó lép;

c) A 38a. jegy zõ könyv az aláb bi ak kal egé szül ki:

„Kiegészítés
A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁGOT ÉS ROMÁNIÁT

CÉLZÓ EGT FINANSZÍROZÁSI
MECHANIZMUSRÓL SZÓLÓ

38a. jegyzõkönyvhöz

1. CIKK

(1) A 38a. jegy zõ köny vet a Bol gár Köz tár sa ság ra és Ro -
má ni á ra meg fele lõen al kal maz ni kell.

(2) Az (1) be kez dés tõl el té rõ en a 38a. jegy zõ könyv
6. cik két nem kell al kal maz ni. Bul gá ria és Ro má nia ese té -
ben a kö te le zett ség vál la lá sok kal nem le kö tött pénz esz kö -
zök más ked vez mé nye zett ál lam ré szé re tör té nõ át cso por -
to sí tá sá nak nincs he lye.

(3) Az (1) be kez dés tõl el té rõ en a 38a. jegy zõ könyv
7. cik két nem kell al kal maz ni.

(4) Az (1) be kez dés tõl el té rõ en a nem kor mány za ti szer -
ve ze tek és a szo ciá lis part ne rek ré szé re biz to sí tott hoz zá já -
ru lás mér té ke el ér he ti a pro jek tek költ sé ge i nek 90%-át.

2. CIKK

A Bol gár Köz tár sa ság és Ro má nia ré szé re nyúj tott
pénz ügyi hoz zá já ru lás ki egé szí tõ össze ge a 2007. ja nu ár
1-jé tõl 2009. áp ri lis 30-ig tar tó idõ szak ban a Bol gár Köz -
tár sa ság ré szé re 21,5 mil lió euro, Ro má nia ré szé re pe dig
50,5 mil lió euro; ez az összeg a Bol gár Köz tár sa ság nak és
Ro má ni á nak az Euró pai Gaz da sá gi Tér ség ben való rész -
vé te lé rõl  szóló meg álla po dás vagy ezen meg álla po dás
 átmeneti al kal ma zá sá ról  szóló meg álla po dás hatályba -
lépésétõl kez dõ dõ en, egy cso mag ban, 2007-ben vá lik
elérhe tõvé.”;

d) A 44. jegy zõ könyv szö veg e he lyé be a kö vet ke zõ
lép:

„AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG
BÕVÍTÉSE SZERINTI

VÉDINTÉZKEDÉSI MECHANIZMUSOKRÓL

(1) A meg álla po dás 112. cik ké nek al kal ma zá sa az ál ta -
lá nos gaz da sá gi véd zá ra dék ra, valamint a sze mé lyek sza -
bad moz gá sa és a köz úti fu va ro zás te rü le tén be ve ze tett át -
me ne ti in téz ke dé sek ben fog lalt véd in téz ke dé si me cha niz -
mu sok ra

A meg álla po dás 112. cik két azok ban a hely ze tek ben is
al kal maz ni kell, ame lye ket a kö vet ke zõ ren del ke zé sek ha -
tá roz nak meg vagy ame lyek re a kö vet ke zõ ren del ke zé sek
hi vat koz nak:

a) a 2003. áp ri lis 16-i csat la ko zá si ok mány 37. cik ké -
nek, a 2005. áp ri lis 25-i csat la ko zá si ok mány 36. cik ké -
nek, illetve adott eset ben a 2005. áp ri lis 25-i csat la ko zá si
jegy zõ könyv ren del ke zé sei, és

b) az V. mel lék let ben (A mun ka vál lalók sza bad moz -
gá sa) és a VIII. mel lék let ben (Le te le pe dé si jog) az „Át me -
ne ti idõ szak” cím alatt, to váb bá a XVIII. mel lék let (Mun -
ka he lyi egész ség vé de lem és biz ton ság, mun ka jog,
valamint nõk és fér fi ak kö zöt ti egyen lõ bá nás mód)
30. pont já ban (az Euró pai Par la ment és a Ta nács 96/71/EK 
irány elve), valamint a XIII. mel lék let (Köz le ke dés)
26c. pont já ban (a Ta nács 3118/93/EGK ren de le te) fog lalt
át me ne ti in téz ke dé sek ben rög zí tett véd in téz ke dé si me cha -
niz mu sok, a ren del ke zé sek ben meg ha tá ro zott ha tár idõk -
kel, ha tállyal és ha tá sok nak meg fele lõen.

(2) Bel sõ pi a ci véd zá ra dék
A meg ál la po dás ban elõ írt ál ta lá nos dön tés ho za ta li el já -

rást az Euró pai Kö zös sé gek Bi zott sá ga ál tal a 2003. áp ri lis
16-i csat la ko zá si ok mány 38. cik ke, a 2005. áp ri lis 25-i
csat la ko zá si ok mány 37. cik ke, illetve adott eset ben a
2005. áp ri lis 25-i csat la ko zá si jegy zõ könyv alap ján ho zott
ha tá ro za tok meg ho za ta la ese tén szin tén al kal maz ni kell.”

3. Cikk

(1) A kö zös sé gi in téz mé nyek ál tal el fo ga dott, az
EGT-meg ál la po dás ba be épí tett jogi ak tu sok nak a Bol gár
Köz tár sa ság és Ro má nia csat la ko zá sá nak fel té te le i rõl,
valamint az Euró pai Unió alap ját ké pe zõ szer zõ dé sek ki -
iga zí tá sá ról  szóló ok mány ban, illetve adott eset ben a Bol -
gár Köz tár sa ság és Ro má nia csat la ko zá sá nak fel té te le i rõl
és rész le tes sza bá lya i ról  szóló jegy zõ könyv ben fog lalt
mó do sí tá sai be épül nek az EGT-meg ál la po dás ba, és annak
ré szé vé vál nak.
 (2) En nek meg fele lõen az EGT-meg ál la po dás mel lék le -
te i nek és jegy zõ köny ve i nek a kö zös sé gi in téz mé nyek vo -
nat ko zó jogi ak tu sa i ra való hi vat ko zá so kat tar tal ma zó
pont jai a kö vet ke zõ fran cia be kez dés sel egész ül nek ki:

„– 1 2005 SA: A Bol gár Köz tár sa ság és Ro má nia csat -
la ko zá sá nak fel té te le i rõl, valamint az Euró pai Unió alap ját 
ké pe zõ szer zõ dé sek ki iga zí tá sá ról  szóló, 2005. áp ri lis
25-én el fo ga dott ok mány (HL L 157., 2005.6.21.,
203. o.).”
 (3) Az euró pai al kot mány ról  szóló szer zõ dés ha tály ba -
lé pé sé vel a (2) be kez dés ben em lí tett fran cia be kez dés he -
lyé be a kö vet ke zõ fran cia be kez dés lép:

„– 1 2005 SP: A Bol gár Köz tár sa ság és Ro má nia csat -
la ko zá sá nak fel té te le i rõl és rész le tes sza bá lya i ról  szóló,
2005. áp ri lis 25-én el fo ga dott jegy zõ könyv (HL L 157.,
2005.6.21., 29. o.).”

 (4) Ha a (2) vagy (3) be kez dés ben em lí tett fran cia be -
kez dés az adott pont ban az elsõ fran cia be kez dés len ne,
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 akkor a kö vet ke zõ ki fe je zés elõ zi meg: „az aláb bi mó do sí -
tás sal:”.
 (5) Az EGT-meg ál la po dás mel lék le te i nek és jegy zõ -
köny ve i nek azo kat a pont ja it, ame lye ket a (2), (3) és
(4) be kez dés ben em lí tett szö ve gek kel kell ki egé szí te ni, az
e meg ál la po dás hoz csa tolt A. mel lék let so rol ja fel.
 (6) Amennyi ben az új szer zõ dõ fe lek rész vé te le  miatt az
EGT-meg ál la po dás ba e meg álla po dás ha tály ba lé pé se elõtt 
be épí tett jogi ak tu sok ki iga zí tá sá ra van szük ség és a szük -
sé ges ki iga zí tá sok ról ez a meg álla po dás nem ren del ke zik,
a szó ban for gó ki iga zí tá so kat az EGT-meg ál la po dás ban
meg ha tá ro zott el já rá sok kal össz hang ban kell ke zel ni.

4. Cikk

(1) A Bol gár Köz tár sa ság és Ro má nia csat la ko zá sá nak
fel té te le i rõl, valamint az Euró pai Unió alap ját ké pe zõ
szer zõ dé sek ki iga zí tá sá ról  szóló, e meg álla po dás B. mel -
lék le té ben hi vat ko zott ok mány ban fog lalt in téz ke dé sek
ezen nel be épül nek az EGT-meg ál la po dás ba, és annak ré -
szé vé vál nak.
 (2) Az euró pai al kot mány ról  szóló szer zõ dés ha tály ba -
lé pé sé vel a B. mel lék let ben em lí tett in téz ke dé se ket a Bol -
gár Köz tár sa ság és Ro má nia Euró pai Uni ó ba tör té nõ fel -
vé te lé nek fel té te le i rõl és rész le tes sza bá lya i ról  szóló jegy -
zõ könyv ál tal el fo ga dott in téz ke dé sek nek kell te kin te ni.
 (3) Min den olyan, a Bol gár Köz tár sa ság és Ro má nia
csat la ko zá sá nak fel té te le i rõl, valamint az Euró pai Unió
alap ját ké pe zõ szer zõ dé sek ki iga zí tá sá ról  szóló ok mány -
ban, illetve adott eset ben a Bol gár Köz tár sa ság és Ro má -
nia Euró pai Uni ó ba tör té nõ fel vé te lé nek fel té te le i rõl és
rész le tes sza bá lya i ról  szóló jegy zõ könyv ben fog lalt, vagy
az elõb bi ek alap ján el fo ga dott EGT-vo nat ko zá sú in téz ke -
dés re, ame lyet az e meg ál la po dás hoz csa tolt B. mel lék let
nem tar tal maz, az EGT-meg ál la po dás ban meg ha tá ro zott
el já rá so kat kell al kal maz ni.

5. Cikk

E meg álla po dás szer zõ dõ fe lei a meg álla po dás ér tel me zé -
sé re vagy al kal ma zá sá ra vo nat ko zó bár mi lyen kér dés sel az
EGT-ve gyes bi zott ság hoz for dul hat nak. Az EGT-vegyes -
bizottság meg vizs gál ja az ügyet az zal a cél lal, hogy az
EGT-meg ál la po dás meg fe le lõ mû kö dé sé nek fenn tar tá sa ér -
de ké ben el fo gad ha tó meg ol dást ta lál jon.

6. Cikk

(1) E meg ál la po dást a je len le gi és az új szer zõ dõ fe lek -
nek sa ját bel sõ el já rá sa ik kal össz hang ban meg kell erõ sí te -
ni ük, illetve jóvá kell hagy ni uk. A meg erõ sí tõ vagy jó vá -
ha gyó ok ira to kat az Euró pai Unió Ta ná csá nak Fõ tit kár sá -
gá nál he lye zik le tét be.

 (2) E meg álla po dás a je len le gi és az új szer zõ dõ fe lek
utol só meg erõ sí tõ vagy jó vá ha gyó ok ira ta le tét be he lye zé -
sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba, amennyi ben az aláb bi kap -
cso ló dó meg ál la po dá sok és jegy zõ köny vek ugyan azon a
na pon szin tén ha tály ba lép nek:

a) Meg álla po dás le vél vál tás for má já ban az Euró pai
Kö zös ség és a Nor vég Ki rály ság kö zött a Bul gá ria gaz da -
sá gi nö ve ke dé se és fenn tart ha tó fej lõ dé se ér de ké ben el fo -
ga dott együtt mû kö dé si prog ram ról;

b) Meg álla po dás le vél vál tás for má já ban az Euró pai
Kö zös ség és a Nor vég Ki rály ság kö zött a Ro má nia gaz da -
sá gi nö ve ke dé se és fenn tart ha tó fej lõ dé se ér de ké ben el fo -
ga dott együtt mû kö dé si prog ram ról;

c) Ki egé szí tõ jegy zõ könyv az Euró pai Gaz da sá gi Kö -
zös ség és Iz land kö zöt ti meg ál la po dás hoz a Bol gár Köz -
tár sa ság nak és Ro má ni á nak az Euró pai Uni ó hoz tör té nõ
csat la ko zá sá hoz kap cso ló dó an; valamint

d) Ki egé szí tõ jegy zõ könyv az Euró pai Gaz da sá gi Kö -
zös ség és a Nor vég Ki rály ság kö zöt ti meg ál la po dás hoz a
Bol gár Köz tár sa ság nak és Ro má ni á nak az Euró pai Uni ó -
hoz tör té nõ csat la ko zá sá hoz kap cso ló dó an.

7. Cikk

E meg ál la po dást, amely egy-egy ere de ti pél dány ban an -
gol, bol gár, cseh, dán, észt, finn, fran cia, gö rög, hol land,
len gyel, lett, lit ván, ma gyar, mál tai, né met, olasz, por tu gál, 
ro mán, spa nyol, svéd, szlo vák, szlo vén, iz lan di és nor vég
nyel ven ké szült, és amely szö ve gek mind egyi ke egy aránt
hi te les, az Euró pai Unió Ta ná csa Fõ tit kár sá gá nak irat tá rá -
ban he lye zik le tét be, amely min den to váb bi szer zõ dõ fél
kor má nyá nak el jut tat egy-egy hi te le sí tett má so la tot.

A. Mel lék let

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista

I. RÉSZ

AZ EGT-MEGÁLLAPODÁSBAN HIVATKOZOTT
 AZON JOGI  AKTUSOK, AMELYEKET 

A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG 
ÉS ROMÁNIA EURÓPAI UNIÓBA TÖRTÉNÕ

FELVÉTELÉNEK FELTÉTELEIRÕL, VALAMINT
AZ EURÓPAI UNIÓ ALAPJÁT KÉPEZÕ

SZERZÕDÉSEK KIIGAZÍTÁSÁRÓL  SZÓLÓ OKMÁNY, 
ILLETVE ADOTT ESETBEN 

A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG ÉS ROMÁNIA EURÓPAI
UNIÓBA TÖRTÉNÕ FELVÉTELÉNEK

FELTÉTELEIRÕL ÉS RÉSZLETES 
SZABÁLYAIRÓL  SZÓLÓ JEGYZÕKÖNYV

MÓDOSÍTOTT

Az EGT-meg ál la po dás mel lék le tei és jegy zõ köny vei a
kö vet ke zõ szö veg he lye ken egész ül nek ki a 3. cikk (2) be -
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kez dé sé ben és a 3. cikk (3) be kez dé sé ben em lí tett fran cia
be kez dé sek kel:

II. mel lék let (Mû sza ki elõ írások, szab vá nyok, vizs gá la -
tok és ta nú sí tás) XXVII. fe je ze te (Sze szes ita lok):

– 1. pont (A Ta nács 1576/89/EGK ren de le te),
– 3. pont (A Ta nács 1601/91/EGK ren de le te);

XIII. mel lék let (Köz le ke dés):
– 19. pont (A Ta nács 96/26/EK irány elve);

XVII. mel lék let (Szel lem i tu laj don):
– 6. pont (A Ta nács 1768/92/EGK ren de le te),
– 6a. pont (Az Euró pai Par la ment és a Ta nács

1610/96/EK ren de le te).

II. RÉSZ

AZ EGT-MEGÁLLAPODÁS MELLÉKLETEINEK
EGYÉB MÓDOSÍTÁSAI

Az EGT-meg ál la po dás mel lék le tei a kö vet ke zõ kép pen
mó do sul nak:

V. mel lék let (A mun ka vál lalók sza bad moz gá sa):

1. A 3. pont ban (68/360/EK ta ná csi irány elv) az e) al -
pont (ii) al pont já ban sze rep lõ ki iga zí tás he lyé be a kö vet -
ke zõ lép:

„(ii) a láb jegy zet szö ve gé nek he lyé be a kö vet ke zõ szö -
veg lép:

„az en ge délyt ki adó or szág tól füg gõ en bel ga, bol gár,
cseh, dán, né met, észt, gö rög, iz lan di, spa nyol, fran cia, ír,
olasz, cip ru si, lett, li ech tens te i ni, lit ván, lu xem bur gi, ma -
gyar, mál tai, hol land, nor vég, oszt rák, len gyel, por tu gál,
ro mán, szlo vén, finn, svéd, illetve brit.”

B. Mel lék let

A megállapodás 4. cikkében említett lista

Az EGT-meg ál la po dás mel lék le tei a kö vet ke zõ kép pen
mó do sul nak:

II. mel lék let (Mû sza ki elõ írások, szab vá nyok, vizs gá la -
tok és ta nú sí tás):

1. A XV. fe je zet 12a. pont ja (A Ta nács 91/414/EGK
irány elve) az át me ne ti ren del ke zé sek rõl  szóló be kez dés
után a kö vet ke zõ be kez dés sel egé szül ki:

„A 2005. áp ri lis 25-i csat la ko zá si ok mány, illetve adott
eset ben a Ro má nia csat la ko zá sá ról  szóló 2005. áp ri lis 25-i
jegy zõ könyv mel lék le te i ben fog lalt át me ne ti ren del ke zé -
se ket (VII. mel lék let, 5. fe je zet, B sza kasz, II. rész) kell al -
kal maz ni.”;

2. A XVII. fe je zet 7. pont ja (Az Euró pai Par la ment és a
Ta nács 94/62/EK irány elve) az át me ne ti ren del ke zé sek rõl

 szóló be kez dés és a ki iga zí tó szö veg kö zött a kö vet ke zõ
be kez dés sel egé szül ki:

„A 2005. áp ri lis 25-i csat la ko zá si ok mány, illetve adott
eset ben a Bul gá ria (VI. mel lék let, 10. fe je zet, B sza kasz,
2. pont) és Ro má nia (VII. mel lék let, 9. fe je zet, B sza kasz,
2. pont) csat la ko zá sá ról  szóló 2005. áp ri lis 25-i jegy zõ -
könyv mel lék le te i ben fog lalt át me ne ti ren del ke zé se ket
kell al kal maz ni.”;
 3. A XVII. fe je zet 8. pont ja (Az Euró pai Par la ment és a
Ta nács 94/63/EK irány elve) az át me ne ti ren del ke zé sek rõl
 szóló be kez dés és a ki iga zí tó szö veg kö zött a kö vet ke zõ
be kez dés sel egé szül ki:

„A 2005. áp ri lis 25-i csat la ko zá si ok mány, illetve adott
eset ben a Bul gá ria (VI. mel lék let, 10. fe je zet, A sza kasz,
1. pont) és Ro má nia (VII. mel lék let, 9. fe je zet, A sza kasz)
csat la ko zá sá ról  szóló 2005. áp ri lis 25-i jegy zõ könyv mel -
lék le te i ben fog lalt át me ne ti ren del ke zé se ket kell al kal -
maz ni.”;

4. A XXV. fe je zet 3. pont ja (Az Euró pai Par la ment és a
Ta nács 2001/37/EK irány elve) a ki iga zí tó szö veg elõtt a
kö vet ke zõ be kez dés sel egé szül ki:

„A 2005. áp ri lis 25-i csat la ko zá si ok mány, illetve adott
eset ben a Bul gá ria csat la ko zá sá ról  szóló, 2005. áp ri lis 25-i 
jegy zõ könyv mel lék le te i ben fog lalt át me ne ti ren del ke zé -
se ket (VI. mel lék let, 7. fe je zet) kell al kal maz ni.”.

V. mel lék let (A mun ka vál lalók sza bad moz gá sa):

Az „át me ne ti idõ szak” cím alat ti má so dik be kez dés he -
lyé be a kö vet ke zõ szö veg lép:

„A 2005. áp ri lis 25-i csat la ko zá si ok mány, illetve adott
eset ben a Bul gá ria (VI. mel lék let, 1. fe je zet) és Ro má nia
(VII. mel lék let, 1. fe je zet) csat la ko zá sá ról  szóló 2005. áp -
ri lis 25-i jegy zõ könyv mel lék le te i ben fog lalt át me ne ti ren -
del ke zé se ket kell al kal maz ni.

Az elõ zõ be kez dé sek ben em lí tett át me ne ti ren del ke zé -
sek ben fog lalt véd in téz ke dé si me cha niz mu sok ra – a Mál -
tá ra vo nat ko zó ren del ke zé sek ki vé te lé vel – AZ EURÓPAI 
GAZDASÁGI TÉRSÉG BÕVÍTÉSE SZERINTI
VÉDINTÉZKEDÉSI MECHANIZMUSOKRÓL SZÓLÓ
44. JEGYZÕKÖNYVET kell al kal maz ni.”.

VIII. mel lék let (Le te le pe dé si jog):

Az „ÁTMENETI IDÕSZAK” cím alat ti má so dik be -
kez dés he lyé be a kö vet ke zõ szö veg lép:

„A 2005. áp ri lis 25-i csat la ko zá si ok mány, illetve adott
eset ben a Bul gá ria (VI. mel lék let, 1. fe je zet) és Ro má nia
(VII. mel lék let, 1. fe je zet) csat la ko zá sá ról  szóló 2005. áp -
ri lis 25-i jegy zõ könyv mel lék le te i ben fog lalt át me ne ti ren -
del ke zé se ket kell al kal maz ni.

Az elõ zõ be kez dé sek ben em lí tett át me ne ti ren del ke zé -
sek ben fog lalt véd in téz ke dé si me cha niz mu sok ra – a Mál -
tá ra vo nat ko zó ren del ke zé sek ki vé te lé vel – AZ EURÓPAI 
GAZDASÁGI TÉRSÉG BÕVÍTÉSE SZERINTI
VÉDINTÉZKEDÉSI MECHANIZMUSOKRÓL SZÓLÓ
44. JEGYZÕKÖNYVET kell al kal maz ni.”.
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IX. mel lék let (Pénz ügyi szol gál ta tá sok):
A 30c. pont (Az Euró pai Par la ment és a Ta nács 97/9/EK 

irány elve) a kö vet ke zõ be kez dés sel egé szül ki:
„A 2005. áp ri lis 25-i csat la ko zá si ok mány, illetve adott

eset ben a Bul gá ria (VI. mel lék let, 2. fe je zet) és Ro má nia
(VII. mel lék let, 2. fe je zet) csat la ko zá sá ról  szóló, 2005. áp -
ri lis 25-i jegy zõ könyv mel lék le te i ben fog lalt át me ne ti ren -
del ke zé se ket kell al kal maz ni.”.

XI. mel lék let (Táv köz lé si szol gál ta tá sok):
Az 5cm. pont (Az Euró pai Par la ment és a Ta nács

2002/22/EK irány elve) a ki iga zí tó szö veg elõtt a kö vet ke -
zõ be kez dés sel egé szül ki:

„A 2005. áp ri lis 25-i csat la ko zá si ok mány, illetve adott
eset ben a Bul gá ria csat la ko zá sá ról  szóló, 2005. áp ri lis 25-i 
jegy zõ könyv mel lék le te i ben fog lalt át me ne ti ren del ke zé -
se ket (VI. mel lék let, 9. fe je zet) kell al kal maz ni.”.

XII. mel lék let (A tõke sza bad moz gá sa):
Az „ÁTMENETI IDÕSZAK” cím alat ti be kez dés után

a kö vet ke zõ be kez dést kell be il lesz te ni:
„A 2005. áp ri lis 25-i csat la ko zá si ok mány, illetve adott

eset ben a Bul gá ria (VI. mel lék let, 3. fe je zet) és Ro má nia
(VII. mel lék let, 3. fe je zet) csat la ko zá sá ról  szóló, 2005. áp -
ri lis 25-i jegy zõ könyv mel lék le te i ben fog lalt át me ne ti ren -
del ke zé se ket kell al kal maz ni.”.

XIII. mel lék let (Köz le ke dés):

1. A 15a. pont (A Ta nács 96/53/EK irány elve) a kö vet -
ke zõ be kez dés sel egé szül ki:

„A 2005. áp ri lis 25-i csat la ko zá si ok mány, illetve adott
eset ben a Bul gá ria (VI. mel lék let, 5. fe je zet, 3. pont) és
Ro má nia (VII. mel lék let, 6. fe je zet, 2. pont) csat la ko zá sá -
ról  szóló, 2005. áp ri lis 25-i jegy zõ könyv mel lék le te i ben
fog lalt át me ne ti ren del ke zé se ket kell al kal maz ni.”;

2. A 18a. pont (Az Euró pai Par la ment és a Ta nács
1992/62/EK irány elve) az át me ne ti ren del ke zé sek rõl  szóló 
be kez dés és a ki iga zí tó szö veg kö zött a kö vet ke zõ be kez -
dés sel egé szül ki:

„A 2005. áp ri lis 25-i csat la ko zá si ok mány, illetve adott
eset ben a Ro má nia csat la ko zá sá ról  szóló, 2005. áp ri lis
25-i jegy zõ könyv mel lék le te i ben fog lalt át me ne ti ren del -
ke zé se ket (VII. mel lék let, 6. fe je zet, 3. pont) kell al kal -
maz ni.”;

3. A 19. pont (A Ta nács 96/26/EK irány elve) az át me -
ne ti ren del ke zé sek rõl  szóló be kez dés és a ki iga zí tó szö veg
kö zött a kö vet ke zõ be kez dés sel egé szül ki:

„A 2005. áp ri lis 25-i csat la ko zá si ok mány, illetve adott
eset ben a Bul gá ria csat la ko zá sá ról  szóló, 2005. áp ri lis 25-i 
jegy zõ könyv mel lék le te i ben fog lalt át me ne ti ren del ke zé -
se ket (VI. mel lék let, 5. fe je zet, 2. pont) kell al kal maz ni.”;

4. A 26c. pont (A Ta nács 3118/93/EGK ren de le te) az
át me ne ti ren del ke zé sek rõl  szóló má so dik be kez dés he lyé -
be a kö vet ke zõ szö veg lép:

„A 2005. áp ri lis 25-i csat la ko zá si ok mány, illetve adott
eset ben a Bul gá ria (VI. mel lék let, 5. fe je zet, 1. pont) és

Ro má nia (VII. mel lék let, 6. fe je zet, 1. pont) csat la ko zá sá -
ról  szóló, 2005. áp ri lis 25-i jegy zõ könyv mel lék le te i ben
fog lalt át me ne ti ren del ke zé se ket kell al kal maz ni.

Az elõ zõ be kez dé sek ben em lí tett át me ne ti ren del ke zé sek -
ben fog lalt véd in téz ke dé si me cha niz mu sok ra AZ EURÓPAI
GAZDASÁGI TÉRSÉG BÕVÍTÉSE SZERINTI
VÉDINTÉZKEDÉSI MECHANIZMUSOKRÓL SZÓLÓ
44. JEGYZÕKÖNYVET kell al kal maz ni.”.

XV. mel lék let (Ál la mi tá mo ga tás):

1. A „SZEKTORÁLIS KIIGAZÍTÁSOK” rész vége a
kö vet ke zõ be kez dés sel egé szül ki:

„A lé te zõ tá mo ga tá si prog ra mok ra a 2005. áp ri lis 25-i
csat la ko zá si ok mány V. mel lék le té nek 2. fe je ze té ben
(Ver seny po li ti ka), illetve adott eset ben a 2005. áp ri lis 25-i
csat la ko zá si jegy zõ könyv ben meg ál la pí tott ren del ke zé se -
ket kell al kal maz ni a Szer zõ dõ Fe lek kö zött.”;

2. A „HIVATKOZOTT JOGI AKTUSOK” cím sor elé
a kö vet ke zõ szö ve get kell il lesz te ni:

„ÁTMENETI IDÕSZAK
A 2005. áp ri lis 25-i csat la ko zá si ok mány, illetve adott

eset ben a Ro má nia csat la ko zá sá ról  szóló, 2005. áp ri lis
25-i jegy zõ könyv mel lék le te i ben fog lalt át me ne ti ren del -
ke zé se ket (VII. mel lék let, 4. fe je zet) kell al kal maz ni.”.

XVII. mel lék let (Szel lem i tu laj don):
A szö veg a „SZEKTORÁLIS KIIGAZÍTÁSOK” cím -

sor alatt a kö vet ke zõ szö veg gel egé szül ki:
„A 2005. áp ri lis 25-i csat la ko zá si ok mány V. mel lék le -

té nek 1. fe je ze té ben (Tár sa sá gi jog), illetve adott eset ben a
2005. áp ri lis 25-i csat la ko zá si jegy zõ könyv ben meg ál la pí -
tott kü lön le ges me cha niz mu so kat kell al kal maz ni a Szer -
zõ dõ Fe lek kö zött.”.

XVIII. mel lék let (Mun ka he lyi egész ség vé de lem és biz -
ton ság, mun ka jog, valamint nõk és fér fi ak kö zöt ti egyen lõ
bá nás mód):

A 30. pont ban (Az Euró pai Par la ment és a Ta nács
96/71/EK irány elve) az át me ne ti ren del ke zé sek rõl  szóló
má so dik be kez dés he lyé be a kö vet ke zõ szö veg lép:

„A 2005. áp ri lis 25-i csat la ko zá si ok mány, illetve adott
eset ben a Bul gá ria (VI. mel lék let, 1. fe je zet) és Ro má nia
(VII. mel lék let, 1. fe je zet) csat la ko zá sá ról  szóló 2005. áp -
ri lis 25-i jegy zõ könyv mel lék le te i ben fog lalt át me ne ti ren -
del ke zé se ket kell al kal maz ni.

Az elõ zõ be kez dé sek ben em lí tett át me ne ti ren del ke zé -
sek ben fog lalt véd in téz ke dé si me cha niz mu sok ra, AZ
EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG BÕVÍTÉSE
SZERINTI VÉDINTÉZKEDÉSI MECHANIZMU -
SOKRÓL SZÓLÓ 44. JEGYZÕKÖNYVET kell al kal -
maz ni.”.

XX. mel lék let (Kör nye zet):

1. Az 1f. pont (A Ta nács 96/61/EK irány elve) a kö vet -
ke zõ be kez dés sel egé szül ki:

„A 2005. áp ri lis 25-i csat la ko zá si ok mány, illetve adott
eset ben a Bul gá ria (VI. mel lék let, 10. fe je zet, D sza kasz,
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1. pont) és Ro má nia (VII. mel lék let, 9. fe je zet, D sza kasz,
1. pont) csat la ko zá sá ról  szóló, 2005. áp ri lis 25-i jegy zõ -
könyv mel lék le te i ben fog lalt át me ne ti ren del ke zé se ket
kell al kal maz ni.”;

2. A 7a. pont (A Ta nács 98/83/EK irány elve) a kö vet -
ke zõ be kez dés sel egé szül ki:

„A 2005. áp ri lis 25-i csat la ko zá si ok mány, illetve adott
eset ben a Ro má nia csat la ko zá sá ról  szóló, 2005. áp ri lis
25-i jegy zõ könyv mel lék le te i ben fog lalt át me ne ti ren del -
ke zé se ket (VII. mel lék let, 9. fe je zet, C sza kasz, 5. pont)
kell al kal maz ni.”;

3. A 9. pont (A Ta nács 83/513/EGK irány elve) az át -
me ne ti ren del ke zé sek rõl  szóló be kez dés és a ki iga zí tó szö -
veg kö zött a kö vet ke zõ be kez dés sel egé szül ki:

„A 2005. áp ri lis 25-i csat la ko zá si ok mány, illetve adott
eset ben a Ro má nia csat la ko zá sá ról  szóló, 2005. áp ri lis
25-i jegy zõ könyv mel lék le te i ben fog lalt át me ne ti ren del -
ke zé se ket (VII. mel lék let, 9. fe je zet, C sza kasz, 1. pont)
kell al kal maz ni.”;

4. A 10. pont (A Ta nács 84/156/EGK irány elve) az át -
me ne ti ren del ke zé sek rõl  szóló be kez dés és a ki iga zí tó szö -
veg kö zött a kö vet ke zõ be kez dés sel egé szül ki:

„A 2005. áp ri lis 25-i csat la ko zá si ok mány, illetve adott
eset ben a Ro má nia csat la ko zá sá ról  szóló, 2005. áp ri lis
25-i jegy zõ könyv mel lék le te i ben fog lalt át me ne ti ren del -
ke zé se ket (VII. mel lék let, 9. fe je zet, C sza kasz, 1. pont)
kell al kal maz ni.”;

5. A 11. pont (A Ta nács 84/491/EGK irány elve) a ki -
iga zí tó szö veg elõtt a kö vet ke zõ be kez dés sel egé szül ki:

„A 2005. áp ri lis 25-i csat la ko zá si ok mány, illetve adott
eset ben a Ro má nia csat la ko zá sá ról  szóló, 2005. áp ri lis
25-i jegy zõ könyv mel lék le te i ben fog lalt át me ne ti ren del -
ke zé se ket (VII. mel lék let, 9. fe je zet, C sza kasz, 2. pont)
kell al kal maz ni.”;

6. A 12. pont (A Ta nács 86/280/EGK irány elve) az át -
me ne ti ren del ke zé sek rõl  szóló be kez dés és a ki iga zí tó szö -
veg kö zött a kö vet ke zõ be kez dés sel egé szül ki:

„A 2005. áp ri lis 25-i csat la ko zá si ok mány, illetve adott
eset ben a Ro má nia csat la ko zá sá ról  szóló, 2005. áp ri lis
25-i jegy zõ könyv mel lék le te i ben fog lalt át me ne ti ren del -
ke zé se ket (VII. mel lék let, 9. fe je zet, C sza kasz, 3. pont)
kell al kal maz ni.”;

7. A 13. pont (A Ta nács 91/271/EGK irány elve) az át -
me ne ti ren del ke zé sek rõl  szóló be kez dés és a ki iga zí tó szö -
veg kö zött a kö vet ke zõ be kez dés sel egé szül ki:

„A 2005. áp ri lis 25-i csat la ko zá si ok mány, illetve adott
eset ben a Bul gá ria (VI. mel lék let, 10. fe je zet, C sza kasz)
és Ro má nia (VII. mel lék let, 9. fe je zet, C sza kasz, 4. pont)
csat la ko zá sá ról  szóló, 2005. áp ri lis 25-i jegy zõ könyv mel -
lék le te i ben fog lalt át me ne ti ren del ke zé se ket kell al kal -
maz ni.”;

8. A 19a. pont (Az Euró pai Par la ment és a Ta nács
2001/80/EK irány elve) az át me ne ti ren del ke zé sek rõl  szóló 
be kez dés és a ki iga zí tó szö veg kö zött a kö vet ke zõ be kez -
dés sel egé szül ki:

„A 2005. áp ri lis 25-i csat la ko zá si ok mány, illetve adott
eset ben a Bul gá ria (VI. mel lék let, 10. fe je zet, D sza kasz,
2. pont) és Ro má nia (VII. mel lék let, 9. fe je zet, D sza kasz,
3. pont) csat la ko zá sá ról  szóló, 2005. áp ri lis 25-i jegy zõ -
könyv mel lék le te i ben fog lalt át me ne ti ren del ke zé se ket
kell al kal maz ni.”;

9. A 21ad. pont (A Ta nács 1999/32/EK irány elve) az
át me ne ti ren del ke zé sek rõl  szóló be kez dés és a ki iga zí tó
szö veg kö zött a kö vet ke zõ be kez dés sel egé szül ki:

„A 2005. áp ri lis 25-i csat la ko zá si ok mány, illetve adott
eset ben a Bul gá ria csat la ko zá sá ról  szóló, 2005. áp ri lis 25-i 
jegy zõ könyv mel lék le te i ben fog lalt át me ne ti ren del ke zé -
se ket (VI. mel lék let, 10. fe je zet, A sza kasz, 2. pont) kell al -
kal maz ni.”;

10. A 32c. pont (A Ta nács 259/93/EGK ren de le te) az
át me ne ti ren del ke zé sek rõl  szóló be kez dés és a ki iga zí tó
szö veg kö zött a kö vet ke zõ be kez dés sel egé szül ki:

„A 2005. áp ri lis 25-i csat la ko zá si ok mány, illetve adott
eset ben a Bul gá ria (VI. mel lék let, 10. fe je zet, B sza kasz,
1. pont) és Ro má nia (VII. mel lék let, 9. fe je zet, B sza kasz,
1. pont) csat la ko zá sá ról  szóló, 2005. áp ri lis 25-i jegy zõ -
könyv mel lék le te i ben fog lalt át me ne ti ren del ke zé se ket
kell al kal maz ni.”;

11. A 32d. pont (A Ta nács 1999/31/EK irány elve) a kö -
vet ke zõ be kez dés sel egé szül ki:

„A 2005. áp ri lis 25-i csat la ko zá si ok mány, illetve adott
eset ben a Bul gá ria (VI. mel lék let, 10. fe je zet, B sza kasz,
3. pont) és Ro má nia (VII. mel lék let, 9. fe je zet, B sza kasz,
3. pont) csat la ko zá sá ról  szóló, 2005. áp ri lis 25-i jegy zõ -
könyv mel lék le te i ben fog lalt át me ne ti ren del ke zé se ket
kell al kal maz ni.”;

12. A 32f. pont (Az Euró pai Par la ment és a Ta nács
2000/76/EK irány elve) a ki iga zí tó szö veg elõtt a kö vet ke -
zõ be kez dés sel egé szül ki:

„A 2005. áp ri lis 25-i csat la ko zá si ok mány, illetve adott
eset ben a Ro má nia csat la ko zá sá ról  szóló, 2005. áp ri lis
25-i jegy zõ könyv mel lék le te i ben fog lalt át me ne ti ren del -
ke zé se ket (VII. mel lék let, 9. fe je zet, D sza kasz, 2. pont)
kell al kal maz ni.”;

13. A 32fa. pont (Az Euró pai Par la ment és a Ta nács
2002/96/EK irány elve) az át me ne ti ren del ke zé sek rõl  szóló 
be kez dés és a ki iga zí tó szö veg kö zött a kö vet ke zõ be kez -
dés sel egé szül ki:

„A 2005. áp ri lis 25-i csat la ko zá si ok mány, illetve adott
eset ben a Bul gá ria (VI. mel lék let, 10. fe je zet, B sza kasz,
4. pont) és Ro má nia (VII. mel lék let, 9. fe je zet, B sza kasz,
4. pont) csat la ko zá sá ról  szóló, 2005. áp ri lis 25-i jegy zõ -
könyv mel lék le te i ben fog lalt át me ne ti ren del ke zé se ket
kell al kal maz ni.”.
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ZÁRÓOKMÁNY

Az aláb bi ak meg ha tal ma zott jai:

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG, a továb biak ban: a kö zös ség,
és
A BELGA KIRÁLYSÁG,
A CSEH KÖZTÁRSASÁG,
A DÁN KIRÁLYSÁG,
A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG,
AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG,
ÍRORSZÁG,
A GÖRÖG KÖZTÁRSASÁG,
A SPANYOL KIRÁLYSÁG,
A FRANCIA KÖZTÁRSASÁG,
AZ OLASZ KÖZTÁRSASÁG,
A CIPRUSI KÖZTÁRSASÁG,
A LETT KÖZTÁRSASÁG,
A LITVÁN KÖZTÁRSASÁG,
A LUXEMBURGI NAGYHERCEGSÉG,
A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG,
MÁLTA,
A HOLLAND KIRÁLYSÁG,
AZ OSZTRÁK KÖZTÁRSASÁG,
A LENGYEL KÖZTÁRSASÁG,
A PORTUGÁL KÖZTÁRSASÁG,
A SZLOVÉN KÖZTÁRSASÁG,
A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG,
A FINN KÖZTÁRSASÁG,
A SVÉD KIRÁLYSÁG,
NAGY-BRITANNIA ÉS ÉSZAK-ÍRORSZÁG

 EGYESÜLT KIRÁLYSÁGA,
az EURÓPAI KÖZÖSSÉGET lét re ho zó szer zõ dés szer zõ -
dõ fe lei, a továb biak ban: az EK-tag ál la mok,

az aláb bi ak meg ha tal ma zott jai:
IZLAND,
A LIECHTENSTEINI HERCEGSÉG,
A NORVÉG KIRÁLYSÁG,

a továb biak ban: az EF TA-ál la mok,
va la mennyi en az Euró pai Gaz da sá gi Tér ség rõl  szóló,

1992. má jus 2-án Por tó ban alá írt meg álla po dás (a továb -
biak ban: az EGT-meg ál la po dás) szer zõ dõ fe lei, a továb -
biak ban együt te sen: a je len le gi szer zõ dõ fe lek, valamint

az aláb bi ak meg ha tal ma zott jai:
A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG,
ROMÁNIA,

a továb biak ban: az új szer zõ dõ fe lek,

akik a Bol gár Köz tár sa ság nak és Ro má ni á nak az Euró -
pai Gaz da sá gi Tér ség ben való rész vé te lé rõl  szóló meg álla -
po dás alá írá sa cél já ból a ket tõ ezer-he te dik év jú li us ha vá -
nak hu szon ötö dik nap ján Brüsszel ben ülé sez tek, el fo gad -
ták a kö vet ke zõ szö ve ge ket:

I. A Bol gár Köz tár sa ság nak és Ro má ni á nak az Euró pai
Gaz da sá gi Tér ség ben való rész vé te lé rõl  szóló meg álla po -
dás (a továb biak ban: a meg álla po dás);

II. Az aláb bi szö ve gek, ame lye ket a meg ál la po dás hoz
csa tol tak:

A. mel lék let: A meg álla po dás 3. cik ké ben em lí tett lis ta;

B. mel lék let: A meg álla po dás 4. cik ké ben em lí tett lis ta.

A je len le gi szer zõ dõ fe lek meg ha tal ma zott jai és az új
szer zõ dõ fe lek meg ha tal ma zott jai el fo gad ták az aláb bi ak -
ban fel so rolt, eh hez a zá ró ok mány hoz csa tolt együt tes nyi -
lat ko za to kat:

1. Együt tes nyi lat ko zat a Bol gár Köz tár sa ság nak és
Ro má ni á nak az Euró pai Gaz da sá gi Tér ség ben való rész -
vé te lé rõl  szóló meg álla po dás kel lõ idõ ben tör té nõ meg erõ -
sí té sé rõl;

2. Együt tes nyi lat ko zat az át me ne ti meg ál la po dá sok le -
já ra ti ide jé rõl;

3. Együt tes nyi lat ko zat a szár ma zá si sza bá lyok al kal -
ma zá sá ról a Bol gár Köz tár sa ság nak és Ro má ni á nak az
 Európai Gaz da sá gi Tér ség ben való rész vé te lé rõl  szóló
meg álla po dás ha tály ba lé pé sét köve tõen;

4. Együt tes nyi lat ko zat a me zõ gaz da sá gi ter mé kek és a
fel dol go zott me zõ gaz da sá gi ter mé kek ke res ke del mé rõl;

5. Együt tes nyi lat ko zat a Li ech tens te in re vo nat ko zó
szek to rá lis ki iga zí tá sok ról a sze mé lyek sza bad moz gá sa
te rü le tén;

6. Együt tes nyi lat ko zat a 38a. jegy zõ könyv ben em lí tett 
ki emelt te rü le tek rõl;

7. Együt tes nyi lat ko zat a pénz ügyi hoz zá já ru lá sok ról.

A je len le gi és az új szer zõ dõ fe lek meg ha tal ma zott jai
tu do má sul vet ték az aláb bi ak ban fel so rolt, eh hez a zá ró ok -
mány hoz csa tolt nyi lat ko za to kat:

1. Az EF TA-ál la mok ál ta lá nos együt tes nyi lat ko za ta;

2. Az EF TA-ál la mok együt tes nyi lat ko za ta a mun ka -
vál lalók sza bad moz gá sá ról;

3. Li ech tens te in Kor má nyá nak egy ol da lú nyi lat ko za ta
a 38a. jegy zõ könyv ki egé szí té sé rõl.

Ezen túl me nõ en meg ál la pod tak ab ban, hogy leg ké sõbb
a meg álla po dás ha tály ba lé pé sé nek idõ pont já ig bol gár és
ro mán nyel ven meg kell szö ve gez ni az EGT-meg ál la po -
dás nak az Euró pai Gaz da sá gi Tér ség rõl  szóló meg álla po -
dás ki iga zí tá sá ról  szóló jegy zõ könyv vel mó do sí tott szö ve -
gét, to váb bá az EGT-ve gyes bi zott ság va la mennyi ha tá ro -
za tá nak tel jes szö ve gét, és e szö ve ge ket az új szer zõ dõ fe -
lek kép vi se lõ i nek hi te le sí te ni ük kell.

A je len le gi és az új szer zõ dõ fe lek meg ha tal ma zott jai
tu do má sul ve szik az e zá ró ok mány hoz csa tolt, az Euró pai
Kö zös ség és a Nor vég Ki rály ság kö zött le vél vál tás for má -
já ban lét re jött meg ál la po dást a Bul gá ria gaz da sá gi nö ve -
ke dé se és fenn tart ha tó fej lõ dé se ér de ké ben el fo ga dott
együtt mû kö dé si prog ram ról.

2007/147. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 10305



Szin tén tu do má sul ve szik az e zá ró ok mány hoz csa tolt,
az Euró pai Kö zös ség és a Nor vég Ki rály ság kö zött le vél -
vál tás for má já ban lét re jött meg ál la po dást a Ro má nia gaz -
da sá gi nö ve ke dé se és fenn tart ha tó fej lõ dé se ér de ké ben el -
fo ga dott együtt mû kö dé si prog ram ról.

Tu do má sul ve szik to váb bá az e zá ró ok mány hoz csa tolt,
az Euró pai Gaz da sá gi Kö zös ség és Iz land kö zöt ti meg ál la -
po dás nak a Bol gár Köz tár sa ság nak és Ro má ni á nak az
 Európai Uni ó hoz való csat la ko zá sá ra te kin tet tel ké szült
ki egé szí tõ jegy zõ köny vét.

Vé ge ze tül tu do má sul ve szik az e zá ró ok mány hoz csa -
tolt, az Euró pai Gaz da sá gi Kö zös ség és a Nor vég Ki rály -
ság kö zöt ti meg ál la po dás nak a Bol gár Köz tár sa ság nak és
Ro má ni á nak az Euró pai Uni ó hoz való csat la ko zá sá ra te -
kin tet tel ké szült ki egé szí tõ jegy zõ köny vét.

Hang sú lyoz zák, hogy a fen ti meg ál la po dá so kat és jegy -
zõ köny ve ket ab ból a fel te vés bõl ki in dul va fo gad ták el,
hogy az Euró pai Gaz da sá gi Tér ség ben való rész vé tel vál -
to zat lan ma rad.

Kelt Brüsszel ben, a két ezer-he te dik év jú li us hu szon -
ötö dik nap ján.

A MEGÁLLAPODÁS
JELENLEGI ÉS ÚJ SZERZÕDÕ FELEINEK

EGYÜTTES NYILATKOZATAI

EGYÜTTES NYILATKOZAT
A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁGNAK ÉS ROMÁNIÁNAK

AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGBEN VALÓ
RÉSZVÉTELÉRÕL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁS KELLÕ

IDÕBEN TÖRTÉNÕ MEGERÕSÍTÉSÉRÕL

A je len le gi szer zõ dõ fe lek és az új szer zõ dõ fe lek hang -
sú lyoz zák annak je len tõ sé gét, hogy a je len le gi és az új
szer zõ dõ fe lek meg fe le lõ al kot má nyos kö ve tel mé nye ik kel 
össz hang ban kel lõ idõ ben gon dos kod ja nak a Bol gár Köz -
tár sa ság nak és Ro má ni á nak az Euró pai Gaz da sá gi Tér ség -
ben való rész vé te lé rõl  szóló meg álla po dás meg erõ sí té sé -
rõl, illetve jó vá ha gyá sá ról az Euró pai Gaz da sá gi Tér ség
meg fe le lõ mû kö dé sé nek biz to sí tá sa ér de ké ben.

EGYÜTTES NYILATKOZAT
AZ ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK 

LEJÁRATI IDEJÉRÕL

A csat la ko zá si szer zõ dés ben fog lalt át me ne ti ren del ke -
zé sek át vé tel re ke rül nek az EGT-meg ál la po dás ba, és
ugyan azon a na pon vesz tik ha tá lyu kat, mint ab ban az eset -
ben vesz tet ték vol na ha tá lyu kat, ha az Euró pai Unió és az
EGT bõ ví té sé re egy ide jû leg, 2007. ja nu ár 1-jén ke rült vol -
na sor.

EGYÜTTES NYILATKOZAT
A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁGNAK ÉS ROMÁNIÁNAK 

AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGBEN VALÓ
RÉSZVÉTELÉRÕL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁS

HATÁLYBALÉPÉSÉT KÖVETÕEN 
A SZÁRMAZÁSI SZABÁLYOK ALKALMAZÁSÁRÓL

1. Az EF TA-ál la mok vagy az új szer zõ dõ fe lek va la me -
lyi ke ál tal az EF TA-ál la mok és az új szer zõ dõ fe lek kö zöt ti 
pre fe ren ci á lis meg ál la po dá sok vagy az EF TA-ál lam,
illetve az új szer zõ dõ fél egy ol da lú an meg ál la pí tott nem -
ze ti joga alap ján sza bály sze rû en ki ál lí tott szár ma zá si iga -
zo lá so kat pre fe ren ci á lis EGT-szár ma zást iga zo ló ok má -
nyok nak kell te kin te ni, fel té ve, hogy:

a) a szár ma zá si iga zo lást és a fu var ok má nyo kat leg ké -
sõbb az új szer zõ dõ fél Euró pai Uni ó hoz tör té nõ csat la ko -
zá sát meg elõ zõ na pon ad ták ki;

b) a szár ma zá si iga zo lást a meg álla po dás ha tály ba lé pé -
sé tõl szá mí tott négy hó na pon be lül be nyújt ják a vám ha tó -
ság hoz.

Amennyi ben az áru ra vo nat ko zó, va la mely EF TA-ál -
lam ból, illetve az új szer zõ dõ fe lek va la me lyi ké bõl tör té nõ 
be ho za ta li el já rás alá vo nás ra irá nyuló nyi lat ko za tot az új
szer zõ dõ fél ál la má ban, illetve az EF TA-ál lam ban az új
szer zõ dõ fél Euró pai Uni ó hoz tör té nõ csat la ko zá sá nak
idõ pont ját meg elõ zõ en, az EF TA-ál lam és az új szer zõ dõ
fél kö zött ab ban az idõ pont ban ha tály ban lévõ pre fe ren ci á -
lis sza bá lyok alap ján nyúj tot ták be, az e sza bá lyok alap ján
utó la go san ki adott szár ma zá si iga zo lást az EF TA-ál la -
mok, illetve az új szer zõ dõ fe lek szin tén el fo gad hat ják, fel -
té ve, hogy azt a meg álla po dás ha tály ba lé pé sé tõl szá mí tott
négy hó na pon be lül be nyújt ják a vám ha tó ság hoz.

2. Az EF TA-ál la mok, illetve a Bol gár Köz tár sa ság és
Ro má nia szá má ra en ge dé lye zik az egy rész rõl az EF TA-ál -
la mok, más rész rõl pe dig a Bol gár Köz tár sa ság, illetve
 Románia kö zött meg kö tött meg ál la po dá sok ke re té ben
meg adott „el fo ga dott ex por tõr” stá tuszt biz to sí tó en ge dé -
lyek fenn tar tá sát, fel té ve, hogy az el fo ga dott ex por tõ rök az 
EGT szár ma zá si sza bá lya it al kal maz zák.

Az EF TA-ál la mok, illetve a Bol gár Köz tár sa ság és
 Románia eze ket az en ge dé lye ket leg ké sõbb a meg álla po -
dás ha tály ba lé pé sé nek idõ pont ját kö ve tõ egy éven be lül az 
Euró pai Gaz da sá gi Tér ség rõl  szóló meg álla po dás 4. jegy -
zõ köny vé ben fog lalt fel té te lek nek meg fele lõen ki adott új
en ge dé lyek kel vált ják fel.

3. Az 1. és 2. pont ban em lí tett pre fe ren ci á lis meg ál la -
po dá sok és sza bá lyok ér tel mé ben ki ál lí tott szár ma zá si iga -
zo lá sok utó la gos el len õr zé sé re irá nyuló ké rel me ket az
 EFTA-államok és az új szer zõ dõ fe lek ille té kes vám ha tó -
sá gai a kér dé ses szár ma zá si iga zo lás ki ál lí tá sát kö ve tõ há -
rom éves idõ szak ban fo gad ják el, és e ha tó sá gok az el len -
õr zést a szár ma zá si iga zo lás el fo ga dá sát kö ve tõ há rom -
éves idõ szak ban vé gez he tik el.
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EGYÜTTES NYILATKOZAT
A MEZÕGAZDASÁGI TERMÉKEK 

ÉS A FELDOLGOZOTT MEZÕGAZDASÁGI
TERMÉKEK KERESKEDELMÉRÕL

1. Az EGT-bõ ví té si tár gya lá sok kal össze füg gés ben a
je len le gi és az új szer zõ dõ fe lek egyez te tést foly tat tak a
me zõ gaz da sá gi ter mé kek re és a fel dol go zott me zõ gaz da -
sá gi ter mé kek re vo nat ko zó, az EGT-meg ál la po dás vo nat -
ko zó ré sze i ben, illetve az Euró pai Kö zös ség és Iz land,
 Liechtenstein és Nor vé gia kö zöt ti két ol da lú meg ál la po dá -
sok ban rög zí tett két ol da lú ke res ke del mi en ged mé nyek ki -
iga zí tá sá nak szük sé ges sé gé rõl az Euró pai Unió bõ ví té sé -
nek fé nyé ben.

2. A je len le gi és az új szer zõ dõ fe lek ter mé ken ként
meg vizs gál ták a pi ac ra ju tás fel té te le it és meg ál la pod tak,
hogy a bõ ví tés sel össze füg gés ben a je len le gi meg ál la po -
dá so kat nem egé szí tik ki a me zõ gaz da sá gi ter mé kek re és a
fel dol go zott me zõ gaz da sá gi ter mé kek re vo nat ko zó to váb -
bi ke res ke del mi en ged mé nyek kel.

3. A je len le gi és az új szer zõ dõ fe lek meg ál la pod tak,
hogy Iz land, Li ech tens te in és Nor vé gia a me zõ gaz da sá gi
ter mé kek re vo nat ko zó an nem tá maszt sem mi lyen igényt,
kö ve te lést, nem nyújt be ke re se tet és nem mó do sít vagy
von vissza en ged ményt az 1994. évi GATT XXIV.6. és
XXVIII. cik kei ér tel mé ben az Euró pai Unió je len le gi bõ -
ví té sé vel kap cso lat ban.

EGYÜTTES NYILATKOZAT
A SZEMÉLYEK SZABAD MOZGÁSA TERÜLETÉN

A LIECHTENSTEINRE VONATKOZÓ SZEKTORÁLIS
KIIGAZÍTÁSOKRÓL 

A je len le gi és az új szer zõ dõ fe lek,

– hi vat ko zás sal az EGT-Ve gyes bi zott ság 191/1999.
ha tá ro za tá val be ve ze tett és a Cseh Köz tár sa ság nak, az
Észt Köz tár sa ság nak, a Cip ru si Köz tár sa ság nak, a Lett
Köz tár sa ság nak, a Lit ván Köz tár sa ság nak, a Ma gyar Köz -
tár sa ság nak, a Mál tai Köz tár sa ság nak, a Len gyel Köz tár -
sa ság nak, a Szlo vén Köz tár sa ság nak és a Szlo vák Köz tár -
sa ság nak az Euró pai Gaz da sá gi Tér ség ben való rész vé te -
lé rõl  szóló, 2003. ok tó ber 14-i meg álla po dás ál tal mó do sí -
tott, Li ech tens te in re vo nat ko zó szek to rá lis ki iga zí tá sok ra
a sze mé lyek sza bad moz gá sa te rü le tén,

– meg ál la pít va, hogy az EK- és EF TA-ál la mok ál lam -
pol gá rai ré szé rõl to vább ra is je len tõs mér té kû igény fi -
gyel he tõ meg a Li ech tens te in ben való le te le pe dés iránt,
amely meg ha lad ja a fent meg je lölt rend szer ben meg ha tá -
ro zott net tó le te le pe dé si kvó tát,

– te kin tet tel arra, hogy Bul gá ria és Ro má nia EGT-ben
való rész vé te le azt ered mé nye zi, hogy több ál lam pol gár
hi vat koz hat az EGT-meg ál la po dás ban rög zí tett, a sze mé -
lyek sza bad moz gás hoz való jo gá ra,

meg ál la pod nak, hogy az EGT-meg ál la po dás V. és
VIII. mel lék le té ben fog lalt szek to rá lis ki iga zí tá sok fe lül -
vizs gá la ta so rán kel lõ mér ték ben figye lembe ve szik eze ket 
a té nye ket, valamint Li ech tens te in vál to zat lan be fo ga dá si
ké pes sé gét.

EGYÜTTES NYILATKOZAT
A 38A. JEGYZÕKÖNYVBEN EMLÍTETT 

KIEMELT TERÜLETEKRÕL

A je len le gi szer zõ dõ fe lek és az új szer zõ dõ fe lek em lé -
kez tet nek, hogy nem szük sé ges va la mennyi ked vez mé -
nye zett ál lam ban a 38a. jegy zõ könyv 3. cik ké ben meg ha -
tá ro zott va la mennyi ki emelt te rü le tet le fed ni.

EGYÜTTES NYILATKOZAT
A PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁSOKRÓL

A je len le gi szer zõ dõ fe lek és az új szer zõ dõ fe lek egyet -
ér te nek ab ban, hogy az EGT-bõ ví tés ke re té ben el fo ga dott,
kü lön bö zõ pénz ügyi hoz zá já ru lá sok ra vo nat ko zó ren del -
ke zé sek nem ké pez nek pre ce denst a 2009. áp ri lis 30-án
be kö vet ke zõ le já ra tuk utá ni idõ szak te kin te té ben.

A MEGÁLLAPODÁS
EGY VAGY TÖBB SZERZÕDÕ FELÉNEK EGYÉB

NYILATKOZATAI

AZ EFTA-ÁLLAMOK ÁLTALÁNOS EGYÜTTES
NYILATKOZATA

Az EF TA-ál la mok tu do má sul ve szik a Bol gár Köz tár sa -
ság nak és Ro má ni á nak az Euró pai Uni ó hoz tör té nõ csat la -
ko zá sá ról  szóló, a Bel ga Ki rály ság, a Cseh Köz tár sa ság, a
Dán Ki rály ság, a Né met or szá gi Szö vet sé gi Köz tár sa ság,
az Észt Köz tár sa ság, a Gö rög Köz tár sa ság, a Spa nyol Ki -
rály ság, a Fran cia Köz tár sa ság, Ír or szág, az Olasz Köz tár -
sa ság, a Cip ru si Köz tár sa ság, a Lett Köz tár sa ság, a Lit ván
Köz tár sa ság, a Lu xem bur gi Nagy her ceg ség, a Ma gyar
Köz tár sa ság, a Mál tai Köz tár sa ság, a Hol land Ki rály ság,
az Oszt rák Köz tár sa ság, a Len gyel Köz tár sa ság, a Por tu gál 
Köz tár sa ság, a Szlo vén Köz tár sa ság, a Szlo vák Köz tár sa -
ság, a Finn Köz tár sa ság, a Svéd Ki rály ság, Nagy-Bri tan nia 
és Észak-Ír or szág Egye sült Ki rály sá ga (az Euró pai Unió
tag ál la mai), valamint a Bol gár Köz tár sa ság és Ro má nia
kö zött lét re jött szer zõ dés zá ró ok má nyá hoz csa tolt azon
nyi lat ko za to kat, ame lyek érin tik az EGT-meg ál la po dást.

Az EF TA-ál la mok ki eme lik, hogy az elõ zõ be kez dés -
ben em lí tett szer zõ dés zá ró ok má nyá hoz csa tolt, az
EGT-meg ál la po dást érin tõ nyi lat ko za tok ér tel me zé se,
 illetve al kal ma zá sa nem áll hat el len tét ben a je len le gi szer -
zõ dõ fe lek nek és az új szer zõ dõ fe lek nek az e meg ál la po -
dás ból, illetve az EGT-meg ál la po dás ból ere dõ kö te le zett -
sé ge i vel.
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AZ EFTA-ÁLLAMOK EGYÜTTES NYILATKOZATA
A MUNKAVÁLLALÓK SZABAD MOZGÁSÁRÓL

Az EF TA-ál la mok hang sú lyoz zák a mun ka vál lalók sza -
bad moz gá sá ra vo nat ko zó sza bá lyo zás ban ér vé nye sí tett
dif fe ren ci á lás és ru gal mas ság ele me i nek fon tos sá gát. Az
EF TA-ál la mok tö re ked nek arra, hogy a kö zös sé gi vív má -
nyok hoz való kö ze lí tés fel gyor sí tá sa ér de ké ben, nem ze ti
jo guk alap ján na gyobb mér ték ben biz to sít sa nak mun ka -
vál la lá si jo go sult sá got a bol gár és ro mán ál lam pol gá rok
szá má ra. En nek ered mé nye kép pen ezen ál la mok csat la ko -
zá sá val a bol gár és ro mán ál lam pol gá rok mun ka vál la lá si
le he tõ sé ge i nek az EF TA-ál la mok ban lé nye ge sen javul -
niuk kell. Ezen túl me nõ en az EF TA-ál la mok a ja va solt
sza bá lyo kat a le he tõ leg job ban hasz nál ják fel annak ér de -
ké ben, hogy a mun ka vál lalók sza bad moz gá sa te rén a le -
he tõ leg ha ma rabb el jus sa nak a kö zös sé gi vív má nyok tel -
jes körû al kal ma zá sá hoz. Li ech tens te in ese té ben mind ezt
az EGT-meg ál la po dás V. mel lék le té ben (A mun ka vál -
lalók sza bad moz gá sa), illetve VIII. mel lék le té ben (Le te -
le pe dé si jog) a Szek to rá lis ki iga zí tá sok cím alatt elõ írt sza -
bá lyok kal össz hang ban kell meg va ló sí ta ni.

LIECHTENSTEIN KORMÁNYÁNAK EGYOLDALÚ
NYILATKOZATA

A 38A. JEGYZÕKÖNYV KIEGÉSZÍTÉSÉRÕL

Li ech tens te in Kor mány a,

– hi vat ko zás sal a 38a. jegy zõ könyv höz tett kiegészí -
tésre,

– em lé kez tet ve arra a meg egye zés re, mely nek ér tel mé -
ben Bul gá ria és Ro má nia ugyan olyan mér ték ben kell ré -
sze sül jön az EF TA-ál la mok nak az Euró pai Gaz da sá gi
Tér sé gen be lü li gaz da sá gi és tár sa dal mi egyen lõt len sé gek
csök ken té sét szol gá ló hoz zá já ru lá sa i ból, mint a 38a. jegy -
zõ könyv 5. cik ké ben meg je lölt ked vez mé nye zett ál la mok,
és figye lembe véve az eb ben a cikk ben meg ha tá ro zott el -
osz tá si kul csot,

– meg ál la pít va, hogy az EF TA-ál la mok az EGT fi nan -
szí ro zá si me cha niz mu sa ke re té ben rend kí vü li erõ fe szí té -
se ket tet tek a Bul gá ria és Ro má nia ré szé re ren del ke zés re
álló for rá sok nö ve lé se ér de ké ben,

ki fe je zi ab bé li meg gyõ zõ dé sét, hogy a 38a. jegy zõ könyv
9. cik ké ben elõ írt fe lül vizs gá lat al kal má val bár mi lyen
eset le ges ké sõb bi fi nan szí ro zá si meg álla po dás meg kö té se
so rán te kin tet be ve szik majd a gaz da sá gi és tár sa dal mi
egyen lõt len sé gek már meg va ló sult csök ke né sét a há rom
EF TA-ál lam hoz zá já ru lá sá nak ará nyos csök ken té se ér de -
ké ben, ab ban az eset ben, ha a je len le gi ked vez mé nye zett
ál la mok va la me lyi ke már nem tel je sí ti az ilyen meg ál la po -
dás ban rög zí tett, tá mo ga tás ra való jo go sult ság hoz szük sé -
ges fel té te le ket.”

4.  § (1) E tör vény – a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ki -
vé tel lel – a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály ba.

(2) E tör vény 2. és 3.  §-a a Meg álla po dás 6. cik ké ben
meg ha tá ro zott idõ pont ban lép ha tály ba.
 (3) A Meg álla po dás, illetve e tör vény 2. és 3.  §-a ha tály -
ba lé pé sé nek nap tá ri nap ját a kül po li ti ká ért fe le lõs mi nisz -
ter annak is mert té vá lá sát köve tõen a Ma gyar Köz löny ben
ha la dék ta la nul köz zé tett egye di ha tá ro za tá val ál la pít ja
meg.

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

2007. évi CXIX.
tör vény

az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl  szóló
2006. évi CXXXII. tör vény módosításáról*

1.  § Az egész ség ügyi el lá tó rend szer fej lesz té sé rõl  szóló
2006. évi CXXXII. tör vény (a továb biak ban: Etv.)
2.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„(3) A he lyi ön kor mány zat egész ség ügyi szak el lá tá si
kö te le zett sé gét más egész ség ügyi köz szol gál ta tá sért fe le -
lõs szerv vel vagy más fenn tar tó val, illetve egész ség ügyi
szol gál ta tó val tör té nõ egész ség ügyi el lá tá si szer zõ dés
meg kö té se ál tal is tel je sít he ti. Amennyi ben a he lyi ön kor -
mány zat tal szer zõ dés kö tés re a he lyi ön kor mány za tok ról
 szóló 1990. évi LXV. tör vény (a továb biak ban: Ötv.)
80/A–80/B.  §-ai ban fog lal tak sze rint va gyon ke ze lõi jog
át adá sá hoz kap cso ló dó an ke rül sor, a szer zõ dés kö tés
 során a köz be szer zé sek rõl  szóló 2003. évi CXXIX. tör -
vény sze rin ti köz be szer zé si el já rást a he lyi ön kor mány zat -
nak nem kell le foly tat ni.”

2.  § E tör vény a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály -
ba az zal, hogy az Etv. e tör vény 1.  §-ával meg ál la pí tott 2.  § 
(3) be kez dé sé ben fog lal ta kat a fo lya mat ban lévõ ügyek -
ben, el já rá sok ban is al kal maz ni kell, ki vé ve, ha a  helyi ön -
kor mány zat a köz be szer zé sek rõl  szóló 2003. évi CXXIX.
tör vény ren del ke zé sei sze rint már meg in dí tott el já rást is le
kí ván ja foly tat ni.

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 tör vényt az Or szág gyû lés a 2007. ok tó ber 15-i ülés nap ján fo gad ta el.
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A Kor mány ren de le tei

A Kormány
288/2007. (X. 31.) Korm.

rendelete

a Prümi Szerzõdésben meghatározott Nyilatkozatok
megtételérõl, valamint a Prümi Szerzõdés
Adminisztratív és Technikai Végrehajtási

Megállapodásának kihirdetésérõl*

1. §

A Bel ga Ki rály ság, a Né met or szá gi Szö vet sé gi Köz tár -
sa ság, a Spa nyol Ki rály ság, a Fran cia Köz tár sa ság, a
 Luxemburgi Nagy her ceg ség, a Hol land Ki rály ság és az
Oszt rák Köz tár sa ság kö zött a ha tá ron át nyú ló együtt -
mûködés fo ko zá sá ról, kü lö nö sen a ter ro riz mus, a ha tá ron
át nyú ló bû nö zés és az il le gá lis mig rá ció le küz dé se ér de ké -
ben lét re jött Szer zõ dés (Prü mi Szer zõ dés) ki hir de té sé rõl
szóló 2007. évi CXII. tör vé ny 12. §-ában ka pott fel ha tal -
ma zás alap ján a Kor mány ki hir de ti a kö vet ke zõ Nyi lat ko -
za to kat:

„A Ma gyar Köz tár sa ság Kor mány a a kö vet ke zõk rõl ér -
te sí ti a Né met or szá gi Szö vet sé gi Köz tár sa ság Kor mány át,
mint a Prü mi Szer zõ dés le té te mé nye sét:

a) a Prü mi Szer zõ dés 6. Cikk 1. be kez dé sé ben, 11.
Cikk 1. be kez dé sé ben és 12. Cikk 2. be kez dé sé ben em lí tett 

nem ze ti kap cso lat tar tó pont a Köz igaz ga tá si és Elekt ro ni -
kus Köz szol gál ta tá sok Köz pon ti Hi va ta la;

b) a Prü mi Szer zõ dés 15. Cik ké ben, 16. Cikk 3. be kez -
dé sé ben és 19. Cik ké ben em lí tett nem ze ti kap cso lat tar tó
pont az Or szá gos Rend õr-fõ ka pi tány ság;

c) a Prü mi Szer zõ dés 22. Cik ké ben em lí tett nem ze ti kap -
cso lat tar tó pont a Ha tár õr ség Or szá gos Pa rancs nok sá ga;

d) a Prü mi Szer zõ dés 23. Cikk 3. be kez dé sé ben em lí tett 
nem ze ti kap cso lat tar tó pont a Be ván dor lá si és Ál lam pol -
gár sá gi Hi va tal;

e) a Prü mi Szer zõ dés 24–27. Cik ke i ben em lí tett ha tás -
kör rel ren del ke zõ ha tó sá gok és tiszt ség vi se lõk alatt a
Rend õr sé get és a Vám- és Pénz ügy õr sé get, illetve a Rend -
õr ség és a Vám- és Pénz ügy õr ség ál lo má nyá ba tar to zó sze -
mé lye ket kell ér te ni.”

2. §

A Kor mány a Prü mi Szer zõ dés 44. Cik ke alap ján 2006.
de cem ber 5-én, Brüsszel ben lét re jött Ad mi niszt ra tív és
Tech ni kai Vég re haj tá si Meg ál la po dást e ren de let tel ki -
hirdeti.

3. §

Az Ad mi niszt ra tív és Tech ni kai Vég re haj tá si Meg álla -
po dás hi te les szö veg e és annak hi va ta los ma gyar for dí tá sa
a kö vet ke zõ:
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Section 1: Scope and definitions 
 
1.     Scope 
 

According to article 44 of the Treaty, the scope of this Implementing Agreement is to decide the 
necessary provisions for the administrative and technical implementation and application of the 
Treaty. 

 
 
2. Definitions 
 

For the purpose of this Implementing Agreement: 
 
2.1 “Treaty” means the Treaty between the Kingdom of Belgium, the Federal Republic of Germany, 

the Kingdom of Spain, the French Republic, the Grand Duchy of Luxembourg, the Kingdom of 
the Netherlands and the Republic of Austria on the stepping up of cross-border cooperation, 
particularly in combating terrorism, cross-border crime and illegal migration, signed in Prüm, 
Germany, on 27 May 2005; 

 
2.2 “Party” means a Contracting Party of the Treaty which has signed the present Implementing 

Agreement; 
 

2.3 the procedures of “search”, “comparison” or “searches by comparing” as referred to in articles 3, 
4 and 9 of the Treaty means the procedures by which it is established whether there is a match 
between respectively DNA data or dactyloscopic data, which has been communicated by one 
Party, with the DNA data or the dactyloscopic data stored in the data bases of one, more, or all of 
the other Parties; 

 
2.4 “DNA profile” means a letter or a number code which represents a set of identification 

characteristics of the non-coding part of an analysed human DNA sample, i.e. the particular 
chemical form at the various DNA locations (loci); 

 
2.5 “non-coding part of DNA” means chromosome zones containing no genetic expression, i.e. not 

known to provide information about specific hereditary characteristics; 
 

2.6 “DNA reference data” means a DNA profile and the linked non DNA specific data; 
 

2.7 “non DNA specific data” comprises: 
2.7.1 an identification code or number allowing, in case of a match, the Parties to retrieve 

personal data and / or other information in their databases in order to supply it to one, 
more or all of the other Parties, pursuant to article 5 of the Treaty; 

2.7.2 a Party code to indicate the national origin of the DNA profile, and 
2.7.3 a code to indicate the type of DNA profile as declared by the Parties according to article 

2 paragraph 2 of the Treaty; 
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2.8 “unidentified DNA profile” means the DNA profile obtained from stains stemming from the 

investigation of criminal offences and belonging to a not yet identified person; 
 

2.9 “reference DNA profile“ is used as a technical expression and means the DNA profile of an 
identified person included in the national DNA analysis files according to article 2 paragraph 3 of 
the Treaty; 

 
2.10 “dactyloscopic data” means fingerprint images, images of fingerprint latents, palm prints, palm 

print latents as well as templates of such images (minutiae), as far as they are stored and dealt 
with in an automated database; 

 
2.11 “follow-up request” means the request addressed by one Party to one, more or all of the other 

Parties in case of a match of compared DNA or dactyloscopic data, in order to obtain further 
personal data and other information according to articles 5 and 10 of the Treaty; 

 
2.12 “vehicle registration data” means the data-set as specified in Annex C.1 on which the Parties 

agreed to make them mutually available for an automated search procedure as defined in point 
2.13 hereafter; 

 
2.13 “automated searching” means an online access procedure in order to consult, in accordance with 

article 33 paragraph 1, point 2 of the Treaty, the databases of one, more or all of the other Parties; 
 

2.14 “the system ex article 12” means all technical measures and functional aspects, such as network, 
interfaces and security issues, established for the exchange of vehicle register data according to 
article 12 of the Treaty; 

 
2.15 “EUCARIS” means the European Vehicle and Driving License Information System as 

established by the relevant Treaty, signed in Luxembourg on the 29th June 2000; 
 

2.16 “individual cases”, as referred to in article 3 paragraph 1, article 9 paragraph 1 and article 12 
paragraph 1 of the Treaty, means one single investigation or prosecution file; if such a file 
contains more than one DNA profile, dactyloscopic data or vehicle register data, they may be, 
respectively, transmitted together as one search query; 

 
2.17 “reason for search or supply of data” means for the application of article 39 of the Treaty, an 

indication which enables to establish a clear link between a particular request and the 
corresponding individual case which gave rise to the request; 

 
2.18 “TESTA II communication network” means the “Trans European Services for Telematics 

between Administrations” managed by the European Commission, as well as any modified 
version of it. 
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Section 2:  DNA profiles 
 
3.      Composition and comparison of DNA profiles 
 
3.1 For the purpose of the implementation of article 2 of the Treaty, the DNA reference data which 

are to be exchanged under the terms of the Treaty are composed of a DNA profile  and the non 
DNA specific data. 

 
3.2 A set of common technical specifications, including matching rules, algorithms and Parties code 

numbers, as defined in Annexes A, will be implemented and deployed at the national contact 
points of the Parties and will be applied to all queries and answers related to searches and 
comparisons of DNA profiles, as referred to in point 3.1. 

 
3.3 DNA profiles will be compared on the basis of shared markers as defined in Annex A.1. Any 

DNA profile transmitted for automated search or comparison by the requesting Party will be 
compared with any DNA profile made available by the requested Parties pursuant to article 2 
paragraphs 2 and 3 of the Treaty. 

 
3.4 The Parties make use of existing standards such as the European Standard Set (ESS) or the 

Interpol Standard Set of Loci (ISSOL). 
 
 
4. DNA requesting and reporting rules 
 
4.1 The query for an automated search or comparison, as referred to in articles 3 and 4 of the Treaty, 

solely includes the following information: 
4.1.1 the Party code of the requesting Party; 
4.1.2 the date, the time and the reference number of the query; 
4.1.3 the DNA profiles and their non DNA specific data; 
4.1.4 the type of DNA profiles transmitted (unidentified DNA profiles or reference DNA 

profiles). 
 
4.2 The Parties do the necessary so that queries are in full compliance with the conditions imposed by 

the declarations referred to article 2 paragraph 3 of the Treaty and reproduced in Annex A.3. 
 
4.3 The answer (matching report) to the query referred to in point 4.1 will be sent to the national 

contact point of the requesting Party in order to determine if a follow-up request may be made. A 
matching report contains solely the following information: 
4.3.1 the indication whether there was one or more matches (hit) or not (no hit); 
4.3.2 the date, the time and the reference number of the query; 
4.3.3 the date, the time and the reference number of the answer; 
4.3.4 the Party code of the requested Party; 
4.3.5 the non DNA specific data of the requesting and the requested Party; 
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4.3.6 the type of DNA profiles transmitted (unidentified DNA profiles or reference DNA 
profiles); 

4.3.7 in the case of a comparison according to article 4 of the Treaty, the matched DNA 
profile. 

 
4.4 Automated notification of a hit is only provided on condition that the automated search or 

comparison has resulted in a match of a minimum of loci as set out in Annex A.1. In the case of a 
searching according to article 3 of the Treaty, for verification purposes, national contact points of 
the Parties shall take appropriate measures in compliance with their national law. 

 
 
5. Communication network for transmission of DNA data 
 

The electronic exchange of DNA related data amongst the Parties are deployed by the use of the 
“TESTA II” communication network according to the technical specifications as set out in 
Annex A.5. 

 
 
6. Quality control measures 
 

The Parties take appropriate measures to guarantee the integrity of the DNA profiles made 
available to the other Parties or transmitted for comparison. These measures shall be in 
compliance with international standards, such as ISO 17025. The forensic aspects of these DNA 
profiles have to comply with the specifications set forth in Annex A.1. 

 
 

Section 3:  Dactyloscopic data 
 
7. Transmission of dactyloscopic data 
 
7.1 For the purpose of the implementation of article 9 of the Treaty, the Parties establish a mutually 

accessible technical entry to their “automated fingerprint identification systems” (called 
hereafter “AFIS”). 

 

7.2 The systems mentioned in point 7.1 only include automated dactyloscopic identification 
systems established for the prevention and investigation of criminal offences. Data from 
administrative files must not be transmitted. 

 

7.3 The digitalisation of dactyloscopic data and its transmission to other Parties is carried out 
according to the data format specified in the “Interface Control Document (ICD)” as defined in 
Annex B.1. Each Party ensures that the dactyloscopic data transmitted by the other Parties can 
be compared with the reference data of its own AFIS. 
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7.4 The references as referred to in article 9 of the Treaty allow the univocal correspondence to a 
person or a criminal case, as well as the identification of the requesting Party. 

 
 
8. Search and transmission of results 
 
8.1 The Parties ensure that the transmitted dactyloscopic data is of a suitable quality for a 

comparison by AFIS. The requested Party checks the quality of the transmitted dactyloscopic 
data without delay by a fully automated procedure. In case of data being not suitable for an 
automated comparison, the requested Party informs the requesting Party without delay. 

 

8.2 The requested Party conducts the searches in the order in which requests were received. 
Requests have to be processed within 24 hours by a fully automated procedure. The requesting 
Party may, if its national law so demands, ask for an accelerated processing of these searches. 
The requested Party conducts these searches without delay. If deadlines cannot be met for 
reasons the requested Party is not responsible, the comparison need to be carried out without 
delay as soon as the impediments have been removed. 

 

8.3 The requested Party takes care that the system is able to transmit in a fully automated way any 
hit or no-hit without delay to the requesting Party. In case of a hit, it transmits the dactyloscopic 
data and the references referred to in article 9 paragraph 2 of the Treaty for all matches between 
dactyloscopic data. 

 
 

9.      Communication network for transmission of dactyloscopic data 
 

The electronic exchange of dactyloscopic related data between the Parties have to be executed by 
the use of the “TESTA II” communication network, according to the technical specifications as 
set out in Annex A.5. 

 
 
10. Definition and capacities of automated searching of dactyloscopic data 
 
10.1 The maximum amount of the different types of dactyloscopic data (candidates) accepted for 

verification per transmission is set out in Annex B.2. 

 

10.2 The maximum research capacities per day for dactyloscopic data of identified persons of each 
Party are set out in Annex B.3. 

 

10.3 The maximum research capacities per day for dactyloscopic traces of each Party are set out in 
Annex B.4. 
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Section 4:  Vehicle registration data 

 
11. Search procedure and transmission of data 

 
11.1 For the purpose of article 12 of the Treaty, the Parties set up a network of national contact points 

in order to conduct automated searches in their respective vehicle registration data bases. The 
technical conditions of the data exchange are set out in Annex C.3. 

 
11.2 Without prejudice to the Treaty’s provisions, and taking into account specifically the provisions 

of articles 38 and 39, the Parties, acting respectively as requesting or requested Party, organise 
the mode of operation of their national contact points, in good faith to the Treaty’s provisions and 
principles. 

 
11.3 The Parties opting for an entirely automated requesting procedure have to assure that all their 

requests have to pass through their national contact point provided for by the Treaty, which has to 
be under the supervision of a responsible officer. 

 
 

12. Communication network for transmission of vehicle registration data 
 

12.1 As a means for the electronic exchange of vehicle registration data, the Parties decide to use the 
“TESTA II” communication network and a for the purposes of the system ex article 12 especially 
designed EUCARIS software application, as well as any modified version of both systems. 

 
12.2 All costs to be shared emanating from the management and the use of the system ex article 12, 

including the costs related to the EUCARIS technology, have to be discussed and agreed upon on 
an annual basis. 

 
 

13. Technical and organisational measures to protect personal data and data security 
 

The technical specifications of the automated search, as referred to in article 38 paragraph 2 of 
the Treaty, concerning data protection, security, confidentiality and integrity, the network 
encryption and authorisation procedures as well as the checking procedures for the admissibility 
of automated searches are detailed in Annex C.2. 
 
 

Section 5: Police cooperation 
 
14. Joint operations 
 
14.1 By mission statement, two or more Parties may set up a joint operation as referred to in article 24 

of the Treaty. Before the start of the operation, they make written or verbal arrangements about 
the operational modalities, such as: 
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a) the competent authorities of the Parties to the mission statement; 
b) the specific purpose of the operation; 
c) the host State where the operation takes place; 
d) the geographical area of the host State where the operation takes place; 
e) the period covered by the operation mission statement; 
f) the specific assistance to be provided by the seconding State to the host State, including 

officers or other officials, material and financial elements; 
g) the officers participating in the operation; 
h) the officer who will be in charge of the operation; 
i) the powers the officers and other officials of the seconding State may exercise in the host 

Party during the operation; 
j) the particular arms, ammunition and equipment the seconding officers may use during the 

operation in accordance to the rules laid out in Annex D.3; 
k) the logistic modalities concerning transport, accommodation and security; 
l) the bearing of costs of the joint operation if it differs from the provision of article 46 of the 

Treaty; 
m) any other possible elements required. 

 
14.2 A request for the setting up of a joint operation may be made by the competent authorities of any 

of the Parties. In Annex D.1, each Party may set out the procedures for incoming requests. If 
there is no fixed procedure, a national contact point according to Annex D.1 is identified that can 
help the other Parties to address their requests to the competent authorities.  

 
 

15. Cross-border operations in the event of imminent danger 
 

15.1. The authorities to be notified without delay, as stipulated in article 25 paragraph 3 of the Treaty, 
are set out in Annex D.2. 
 

15.2 Any modification of the contact details of these authorities is communicated as soon as possible 
to the contact points of the other Parties listed also in Annex D.2. 

 
 
16. The carrying and use of arms, ammunition and equipment 
 

In Annex D.3, each Party lists the particular arms, ammunition and equipment which are 
prohibited to be carried, according to article 28 paragraph 1, 3rd phrase of the Treaty, the 
particular arms, ammunition and equipment which are prohibited to be used and the legal aspects 
according to article 28 paragraph 2 of the Treaty, as well as the practical aspects according to 
article 28 paragraph 5 of the Treaty. 
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Section 6: General provisions 
 
17. Evaluation of the application and the implementation of the Treaty and the Implementing 

Agreement 
 
17.1 The evaluation of the administrative and technical application and implementation of the Treaty 

and the Implementing Agreement is executed by the Joint Working Group as provided for in 
article 43 paragraph 2 of the Treaty, or by any specific technical working group mandated for this 
purpose by the Joint Working Group. Such an evaluation may be executed at the request of any of 
the Parties. 

 
17.2 The modalities of the automated searching and comparison of DNA and dactyloscopic data will 

be evaluated, unless otherwise decided upon by the Joint Working Group, six months after the 
beginning with activities on the basis of this Implementing Agreement. For vehicle registration 
data, this first evaluation will take place three months after the beginning with activities. 
Subsequently, such evaluations may take place at the request of any Party according to article 43 
of the Treaty. 

 
17.3 The bodies responsible for recording under article 39 paragraph 2 of the Treaty shall carry out 

random checks in such a frequency and to the extent necessary to ensure an effective evaluation 
of the lawfulness of automated searches carried out according to articles 3, 9 and 12 of the Treaty 
by the respective foreign contact points. 

 
 
18. Availability of automated data exchange 
 

The Parties provide all reasonable efforts to maintain upright the automated on-line exchange of 
DNA, dactyloscopic and vehicle register data on the basis of a 24 hours per day and 7 days per 
week availability. In case of a technical failure, the relevant contact points of the Parties inform 
each other as soon as possible and agree upon a temporary alternative mean of communication, 
according to any other applicable legal instrument. The automated exchange of data has to be 
restored as quickly as possible. 

 
 
19. Modification of the Implementing Agreement and its Annexes 
 
19.1 Modifications to this Implementing Agreement and its Annexes may be proposed by any Party. 

Such proposals are communicated to all other Parties. 

 

19.2 If the proposed modification relates to the provisions of the Implementing Agreement, it is 
adopted by a Decision of the Committee of Ministers according to article 43 paragraph 1 of the 
Treaty. 
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19.3 If the proposed modification relates to one or more of the Annexes of the Implementing 
Agreement, it is adopted by the Joint Working Group provided for in article 43 paragraph 2 of the 
Treaty. 

 

19.4 For the purpose of the modification of this Implementing Agreement or its Annexes, unanimity is 
reached when the attendant and represented Parties agree on the proposed modification. 
Consequently, absent and not represented Parties do not prevent the adoption of a modification of 
the Implementing Agreement. Such a modification applies to all Parties. 

 
 
20. Taking effect; Signing; Depositary 
 
20.1 For the Parties for which the Treaty entered into force, this Implementing Agreement takes effect 

after its signature, as well as the adoption of the necessary Decisions provided for in article 34 
paragraph 2 of the Treaty. For the other Parties, it will take effect according to article 50 
paragraph 1, respectively article 51 paragraph 1, of the Treaty and after the adoption of the 
necessary Decisions provided for in article 34 paragraph 2 of the Treaty. 

 

20.2 This Implementing Agreement, with its Annexes, will be signed in the German, Spanish, French, 
Dutch and English languages, which are all equally authentic. 

 

20.3 The Government of the Federal Republic of Germany acts as depositary for this Implementing 
Agreement and its Annexes. 

 

(Signatures) 
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List of  Annexes* 
 
Annexes A: Automated searching for DNA-profiles 
Annex A.1 DNA related Forensic Issues, Matching rules and Algorithms [FIMA] 

Annex A.2 Party Code Number Table [PCNT] 

Annex A.3 Functional Process and Workflow Analysis [FPWA] 

Annex A.4 DNA Interface Control Document [DICD] 

Annex A.5 Application, Security and Communication Architecture [ASCA] 

 
 
Annexes B: Automated searching for dactyloscopic data 
Annex B.1 Interface Control Document (ICD) 
Annex B.2 Maximum Number of candidates accepted for verification 
Annex B.3 Maximum research capacities per day for dactyloscopic data of identified persons 
Annex B.4 Maximum research capacities per day for dactyloscopic fingerprinting traces 

 
 
Annexes C: Automated searching for vehicle registration data 
Annex C.1 Common data-set for automated search of vehicle registration data 
Annex C.2 Data Security 
Annex C.3 Technical conditions of the data exchange 
Annex C.4 List of contact points for incoming requests 
 
 
Annexes D: Police cooperation 
Annex D.1 Procedures and contact points for the setting up of joint operations (article 24) 
Annex D.2 Authorities to be notified without delay in case of a cross-border operation in the event 

of imminent danger and contact points for the reporting of modifications in the contact 
details listed in this Annex (article 25) 

Annex D.3 Particular arms, ammunition and equipment which are prohibited to be carried according 
to article 28 paragraph 1, 3rd phrase of the Treaty, particular arms, ammunition and 
equipment which are prohibited to be used and the legal aspects according to article 28 
paragraph 2 of the Treaty, practical aspects according to article 28 paragraph 5 of the 
Treaty” 

 
 
 

                                                 
* A mellékletek teljes terjedelemben CD-n jelennek meg. 
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„Végrehajtási megállapodás 

a Belga Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság a Spanyol Királyság, a Francia 
Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság és az Osztrák Köztársaság között 

a határon átnyúló együttműködés fokozásáról, különösen a terrorizmus, a határon átnyúló 
bűnözés és az illegális migráció elleni küzdelem terén 2005. május 27-én Prümben (Németország) 

aláírt Szerződéshez 
 

 

1. szakasz: Cél és meghatározások 
 
1. Cél 
 

A Szerződés 44. cikke szerint ezen Végrehajtási megállapodás célja, hogy a Szerződés 
adminisztratív és technikai végrehajtásához és alkalmazásához szükséges rendelkezéseket 
meghatározza. 

  
 
2. Meghatározások 
 

A Végrehajtási megállapodás vonatkozásában: 
 
2.1 „Szerződés” alatt a Belga Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság a Spanyol 

Királyság, a Francia Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság és az 
Osztrák Köztársaság között a határon átnyúló együttműködés fokozásáról, különösen a 
terrorizmus, a határon átnyúló bűnözés és az illegális migráció elleni küzdelem terén 2005. május 
27-én Prümben (Németország) aláírt Szerződés értendő; 

 
2.2 „Fél” alatt a Szerződés egy olyan Szerződő Fele értendő, amely ezt a Végrehajtási megállapodást 

aláírta;  
 

2.3 A Szerződés 3., 4. és 9. Cikkében hivatkozott „keresés”, „összehasonlítás” vagy 
„összehasonlítással végzett keresések” alatt azon eljárásokat kell érteni, amelyek révén 
megállapítják, hogy van-e egyezés azon DNS- illetve ujjnyomat-adatok, amelyeket egy Fél 
közölt, és az egy, több vagy az összes többi Fél adatbázisában tárolt adat közt; 

 
2.4 A „DNS-profil” olyan betű- vagy számkód, amely egy elemzett emberi DNS-minta - vagyis az 

egyes vegyi képletek a különböző DNS-helyeken (lókuszok) - nem kódolt régiójának azonosító 
jelölés-készletét jelöli; 

 
2.5 A „DNS nem kódolt régiója” alatt azokat a kromoszóma-zónákat értjük, amelyek nem hordoznak 

genetikai kifejezést, azaz ismereteink szerint nem nyújtanak információt konkrét öröklött 
tulajdonságokról; 

 
2.6 A „DNS referencia-adat” alatt egy DNS-profil és a hozzá kapcsolódó nem DNS-specifikus adat 

értendő; 
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2.7 A „nem DNS-specifikus adat” tartalmaz: 
2.7.1 egy olyan azonosító kódot vagy számot, amely egyezés esetén lehetővé teszi a Felek 

számára, hogy személyes adatot és/vagy egyéb információt tölthessenek le 
adatbázisukból, azzal a céllal, hogy azt átadják egy, több vagy az összes többi Félnek, a 
Szerződés 5. Cikke alapján; 

2.7.2 egy Félkódot, amely a DNS-profil nemzeti eredetét jelöli, és 
2.7.3 egy, a Szerződés 2. Cikk (2) bekezdése szerint a Felek által megnevezett DNS-profil 

típusát jelölő kódot; 
 

2.8 „azonosítatlan DNS-profil” alatt a bűncselekmények nyomozásából származó, egy még nem 
azonosított személyhez tartozó biológiai anyagmaradványból nyert DNS-profil értendő; 

 
2.9 a szakkifejezésként használt „DNS referencia-profil“ alatt a Szerződés 2. Cikk (3) bekezdése 

alapján a nemzeti DNS-elemzési adatbázisban tárolt, azonosított személy DNS-profilja értendő; 
 

2.10 „ujjnyomat-adat” alatt ujjnyomat-képek, ujjnyomat látens képei, tenyérnyomatok, 
tenyérnyomatok látens képei, valamint ezen képek sablonjai (minutiae) értendők, amennyiben 
ezeket automatizált adatbázisban tárolják és kezelik; 

 
2.11 „további megkeresés” alatt egy Félnek egy, több vagy az összes többi Félhez az összehasonlított 

DNS- vagy ujjnyomat-adat egyezése esetén intézett megkeresés értendő, melynek célja további 
személyes adat vagy egyéb információ szerzése a Szerződés 5. és 10. Cikke szerint; 

 
2.12 „gépjármű-nyilvántartási adat” alatt a C.1. Mellékletben meghatározott adatkészlet értendő, 

amelynek az alábbi, 2.13-as pontban meghatározott automatizált keresési eljárás céljából való 
kölcsönös hozzáférhetővé tételéről a Felek megegyeztek; 

 
2.13 „automatizált keresés” alatt az az online hozzáférési eljárás értendő, amelynek célja a Szerződés 

33. Cikk (1) bekezdésének 2. pontja alapján az egyik, több, vagy az összes többi Fél adatbázisába 
való betekintés; 

 
2.14 „a 12. Cikk szerinti rendszer” alatt mindazon technikai intézkedés és funkcionális aspektus (mint 

pl. hálózat, interfészek, biztonsági kérdések) értendő, amelyet a Szerződés 12. Cikke szerinti 
gépjármű-nyilvántartási adatok cseréje érdekében hoztak létre; 

 
2.15 „EUCARIS” alatt az Európai Gépjármű- és Vezetői Engedély Információs Rendszer értendő, 

amelyet a 2000. június 29-én Luxemburgban aláírt vonatkozó szerződéssel hoztak létre; 
 
2.16 a Szerződés 3. Cikk (1) bekezdésében, 9. Cikk (1) bekezdésében és 12. Cikk (1) bekezdésében 

említett „egyedi esetek” alatt egyetlen nyomozati vagy bűnüldözési ügyirat értendő. Amennyiben 
ez az ügyirat egynél több DNS-adatot, ujjnyomat-adatot vagy gépjármű-adatot tartalmaz, ezeket 
együttesen, egy keresési lekérdezésként is lehet továbbítani; 

 
2.17 az „adatkeresés vagy –átadás oka” alatt a Szerződés 39. Cikkének alkalmazása során az a jelölés 

értendő, amely egyértelmű kapcsolat létrehozását teszi lehetővé egy adott megkeresés és azon 
ennek megfelelő egyedi eset között, amely a megkeresés alapjául szolgált; 
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2.18 a „TESTA II kommunikációs hálózat” alatt az Európai Bizottság által kezelt „Közigazgatásközi 
Transzeurópai Telematikai Szolgáltatások” („Trans European Services for Telematics between 
Administrations”) értendőek, valamint ezek bármely módosított változata. 

 
 

2. szakasz: DNS-profilok 
 
3. DNS-profilok összeállítása és összehasonlítása 
 
3.1 A Szerződés 2. Cikkének végrehajtása céljából a Szerződés alapján kicserélendő DNS-

referenciadatok egy DNS-profilból és a nem DNS-specifikus adatokból állnak. 
 
3.2 Az A Mellékletben meghatározott közös műszaki specifikációk (beleértve az egyezési 

szabályokat, az algoritmusokat és a Félkódszámokat) készletét a Felek nemzeti kapcsolattartó 
pontjain telepítik és alkalmazzák minden, a DNS-profiloknak a 3.1 pontban hivatkozott 
keresésével és összehasonlításával kapcsolatos lekérdezés és válasz esetén. 

 
3.3 A DNS-profilokat az A Mellékletben meghatározott osztott jelölők alapján kell összehasonlítani. 

Bármely, a kérelmező Fél által keresés vagy összehasonlítás céljából átadott DNS-profilt össze 
kell hasonlítani minden, a megkeresett Fél által a Szerződés 2. Cikk (2) és (3) bekezdése alapján 
rendelkezésre bocsátott DNS-profillal.  

 
3.4 A Felek a létező szabványokat használják, mint pl. az Európai Szabványkészletet (European 

Standard Set – ESS) vagy az Interpol Lókusz-szabványkészletet  (Interpol Standard Set of Loci  - 
ISSOL). 

 
4. DNS-kérési és jelentési szabályok 

 
4.1 A Szerződés 3. és 4. Cikkében hivatkozott automatizált keresés vagy összehasonlítás iránti kérés 

kizárólag az alábbi információkat tartalmazhatja: 
 

4.1.1 a kérelmező Fél Félkódja; 
4.1.2 a kérelem dátuma, időpontja és hivatkozási száma; 
4.1.3 a DNS-profilok és ezek nem DNS-specifikus adatai; 
4.1.4 az átadott DNS-profilok típusa (azonosítatlan DNS-profilok vagy DNS-

referenciaprofilok)  
 
4.2 A Felek biztosítják, hogy a kérések teljes mértékben eleget tegyenek a Szerződés 2. Cikk (3) 

bekezdésében foglalt és az A.3. Mellékletben megismételt nyilatkozatokban rögzített 
feltételeknek. 

 
4.3 A 4.1. pontban említett kérelemre adott választ (egyezési jelentés) a kérelmező Fél nemzeti 

kapcsolattartó pontjának kell elküldeni, annak megállapítása érdekében, hogy szükség van-e 
további lekérdezésre. Az egyezési jelentés kizárólag az alábbi információkat tartalmazhatja: 
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4.3.1 annak jelzését, hogy volt-e egy vagy több egyezés („találat”), avagy nem („nincs 
találat”); 

4.3.2 a kérelem dátuma, időpontja és hivatkozási száma; 
4.3.3       a válasz dátuma, időpontja és hivatkozási száma; 
4.3.4.     a megkeresett Fél Félkódja; 
4.3.5      a kérelmező Fél és a megkeresett Fél nem DNS-specifikus adatai; 
4.3.6 az átadott DNS-profilok típusa (azonosítatlan DNS-profilok vagy DNS-

referenciaprofilok); 
4.3.7 a Szerződés 4. Cikke szerinti összehasonlítás esetén az egyeztetett DNS-profil. 

 
4.4 Találatról automatizált értesítést csak abban az esetben kell adni, ha az automatizált keresés vagy 

összehasonlítás az A.1. Mellékletben meghatározott minimális számú lókusz egyezését 
eredményezte. A Szerződés 3. Cikke szerinti ellenőrzési célú keresés esetén a Felek nemzeti 
kapcsolattartó pontjai meghozzák a nemzeti jogukkal összhangban álló megfelelő intézkedéseket. 

 
 

5. A DNS-adatok továbbítására szolgáló kommunikációs hálózat 
 

A DNS-vonatkozású adatok elektronikus cseréje a Felek közt a „TESTA II” kommunikációs 
hálózat használatával történik az A.5. Mellékletben rögzített műszaki specifikációknak 
megfelelően. 

 
 
6. Minőség-ellenőrzési intézkedések 

 
A Felek megfelelő intézkedéseket tesznek a más Felek számára hozzáférhetővé tett, vagy 
összehasonlításra átadott DNS-profilok sértetlenségének garantálására. Ezeknek az 
intézkedéseknek összhangban kell állniuk a nemzetközi szabványokkal, mint pl. az ISO 17025. 
Ezen DNS-profilok bűnügyi technikai aspektusai meg kell, hogy feleljenek az A.1. 
Mellékletben rögzített specifikációknak.  

 
 

3. szakasz: Ujjnyomat-adatok 
 
7. Ujjnyomat-adatok átadása 
 
7.1 A Szerződés 9. Cikkének végrehajtása céljából a Felek megteremtik a kölcsönösen hozzáférhető 

műszaki belépés lehetőségét „automatizált ujjnyomat-azonosító rendszereikhez” (a 
továbbiakban: „AUAR”). 

 

7.2 A 7.1. pontban említett rendszerek csak a bűncselekmények megelőzésére és nyomozására 
létrehozott automatizált ujjnyomat-azonosító rendszereket jelentik. A közigazgatási 
nyilvántartásokban szereplő adatokat nem szabad átadni. 
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7.3 Az ujjnyomat-adatok digitalizálása és más Felek számára történő átadása a B.1. Mellékletben 
leírt „Interfész-ellenőrzési dokumentumban” („Interface Control Document - ICD”) specifikált 
adatformátumnak megfelelően történhet. Minden Félnek biztosítania kell, hogy a más Felek 
által átadott adatokat össze lehessen hasonlítani saját AUAR-juk referencia-adataival. 

 

7.4 A Szerződés 9. Cikkében hivatkozott referenciák lehetővé teszik az egy személynek vagy egy 
esetnek való egyértelmű megfeleltetést, valamint a kérelmező Fél azonosítását. 

 
 
8. Az eredmények keresése és átadása 
 
8.1 A Felek biztosítják, hogy az átadott ujjnyomat-adatok megfelelő minőségűek az AUAR általi 

összehasonlításhoz. A megkeresett Fél haladéktalanul, egy automatizált eljárással ellenőrzi az 
átadott ujjnyomat-adatok minőségét. Amennyiben az adat nem alkalmas az automatizált 
összehasonlításra, a megkeresett Fél haladéktalanul értesíti erről a kérelmező Felet. 

 

8.2 A megkeresett Fél abban a sorrendben hajtja végre a kereséseket, amilyenben a kéréseket 
megkapta. A kéréseket 24 órán belül kell feldolgozni, egy teljesen automatizált eljárással. A 
kérelmező Fél, amennyiben a nemzeti joga ezt megköveteli, kérheti ezen keresések gyorsított 
végrehajtását. Ezeket a kereséseket a megkeresett Fél haladéktalanul végrehajtja. Ha a 
megkeresett Félnek fel nem róható okokból a határidő nem tartható, az összehasonlítást 
haladéktalanul el kell végezni, amint ennek akadályai elhárultak. 

 

8.3 A megkeresett Fél gondoskodik arról, hogy a rendszer képes legyen teljesen automatizált módon 
haladéktalanul átadni bármilyen „találat” vagy „nincs találat” jelzést a kérelmező Fél számára. 
Találat esetén átadja az ujjnyomat-adatokat és a Szerződés 9. Cikk (2) bekezdésében említett 
referenciákat minden ujjnyomatadat-egyezés esetén. 

 
 
9. Az ujjnyomat-adatok átadására szolgáló kommunikációs hálózat 

 
Az ujjnyomat-vonatkozású adatok elektronikus cseréje a Felek közt a „TESTA II” 
kommunikációs hálózat használatával történik az A.5. Mellékletben rögzített műszaki 
specifikációknak megfelelően.  

 
 
10. Az ujjnyomat-adatok automatizált keresésének meghatározása és kapacitásai 
 
10.1 A B.2. Melléklet rögzíti az ujjnyomat-adatok (jelöltek) különböző típusainak ellenőrzésre 

elfogadott átadásonkénti maximumát. 
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10.2  A B.3. Melléklet rögzíti minden Fél esetében az azonosított személyek ujjnyomat-adataira 
vonatkozó keresések napi maximumát. 

 

10.3  A B.4. Melléklet rögzíti minden Fél esetében az ujjnyomat-nyomok utáni keresési kapacitás napi 
maximumát. 

 
4. szakasz: Gépjármű-nyilvántartási adatok 

 
11. Keresési eljárás és az adatok átadása 

 
11.1 A Szerződés 12. Cikkének céljaira a Felek létrehozzák a nemzeti kapcsolattartó pontok hálózatát, 

hogy automatizált kereséseket hajtsanak végre saját gépjármű-nyilvántartási adatbázisaikban. A 
C.3. Melléklet rögzíti az adatcsere műszaki feltételeit. 

 
11.2 A Szerződés rendelkezéseinek sérelme nélkül, és figyelembe véve különösen a 38. és a 39. Cikk 

rendelkezéseit, a Felek – kérelmező és megkeresett Félként eljárva – megszervezik saját nemzeti 
kapcsolattartó pontjaik működési rendjét, a Szerződés rendelkezéseinek és alapelveinek 
szellemében. 

 
11.3 A teljes mértékben automatizált kérelmezési eljárást választó Feleknek biztosítaniuk kell, hogy 

minden kérelem áthaladjon a Szerződés által előírt saját nemzeti kapcsolattartó pontjukon, 
amelynek egy felelős tisztségviselő felügyelete alatt kell állnia. 

 
12. A gépjármű-nyilvántartási adatok átadására szolgáló kommunikációs hálózat  

 
12.1 A gépjármű-nyilvántartási adatok elektronikus cseréjének eszközéül a Felek a „TESTA II” 

kommunikációs hálózatot választják, a 12. Cikk szerinti rendszer céljaira kifejlesztett EUCARIS 
szoftvert, illetve e két rendszer bármilyen módosított változatát.  

 
12.2 Minden, a 12. Cikk szerinti rendszer - köztük az EUCARIS-technológia - kezeléséből és 

használatából eredő megosztandó költséget évente kell megvitatni és abban megállapodni.  
 

   13. A személyes adatok és az adatbiztonság védelmét célzó műszaki és szervezési intézkedések 
 

A Szerződés 38. Cikk (2) bekezdésében említett automatizált keresés adatvédelmet, biztonságot, 
bizalmasságot és sértetlenséget érintő műszaki specifikációját, a hálózati rejtjelezést és 
engedélyezési eljárásokat, valamint az automatizált keresésekhez való hozzáférési jogosultság 
ellenőrzési eljárásait a C.2. Melléklet rögzíti. 
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5. szakasz: Rendőri együttműködés 
 
14. Közös műveletek 
 
14.1 Két vagy több Fél egy missziós nyilatkozattal indíthat el egy, a Szerződés 24. Cikkében leírt 

közös műveletet. A művelet megkezdése előtt írásban vagy szóban megállapodnak az alábbi 
operatív feltételekben: 

a) a missziós nyilatkozatban részes Felek kompetens hatóságai; 
b) a művelet konkrét célja; 
c) a fogadó állam, ahol a művelet lezajlik; 
d) a fogadó állam azon földrajzi területe, ahol a művelet lezajlik;  
e) a művelet missziós nyilatkozatában rögzített időkeret; 
f) a küldő állam által a fogadó államnak nyújtandó konkrét segítségnyújtás, 

beleértve a tiszteket, vagy más hivatalos személyeket, tárgyi és pénzügyi 
segítséget; 

g) a műveletben részt vevő tisztek; 
h) a műveletért felelős tiszt;  
i) a küldő állam tisztjeinek és más hivatalos személyeinek a fogadó államban a 

művelet során gyakorolható jogai; 
j) az egyes fegyverek, lőszerek és felszerelés, amelyet a kiküldött tisztek a művelet 

során, a D.3. Mellékletben meghatározott szabályok szerint használhatnak; 
k) a szállítás, az elszállásolás és a biztonság logisztikai feltételei; 
l) a közös művelet költségeinek viselése, ha ez eltér a Szerződés 46. Cikkében 

rögzítettektől; 
m) bármi egyéb lehetséges tisztázandó körülmény. 

 
14.2 Bármely Fél kompetens hatósága kezdeményezheti egy közös művelet elindítását. A D.1. 

Mellékletben bármely Fél rögzítheti a beérkező kérések feldolgozására vonatkozó eljárást. Ha 
nincs rögzített eljárás, a D.1. Melléklet szerint kijelölt nemzeti kapcsolattartó pont nyújt 
segítséget a többi Félnek, hogy kérésüket a kompetens hatósághoz juttathassák el. 

 
 
15. Határon átnyúló műveletek közvetlen veszély esetén 

 
15.1. A D.2. Melléklet rögzíti a Szerződés 25. Cikk (3) bekezdése értelmében haladéktalanul 

értesítendő hatóságok körét. 
 

15.2 Ezen hatóságok elérhetőségeiben bekövetkezett  bármely változásról a többi Félnek a 
D.2. Mellékletben felsorolt nemzeti kapcsolattartó pontját a lehető leghamarabb tájékoztatni 
kell.  
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16. Fegyverek, lőszerek és felszerelés szállítása 
 

A D.3 Mellékletben minden Fél felsorolja azokat a fegyvereket, lőszereket és felszereléseket, 
amelyeket a Szerződés 28. Cikk (1) bekezdés harmadik mondata értelmében tilos szállítani, a 
fegyvereket, lőszereket és felszereléseket, amelyeket tilos használni és ennek jogi feltételeit, a 
Szerződés 28. Cikk (2) bekezdése értelmében, valamint a Szerződés 28. Cikk (5) bekezdése 
szerinti gyakorlati feltételeket. 
 
  

6. szakasz: Általános rendelkezések 
 
17. A Szerződés és a Végrehajtási megállapodás alkalmazásának és végrehajtásának értékelése 
 
17.1 A Szerződés és a Végrehajtási megállapodás adminisztratív és technikai alkalmazásának és 

végrehajtásának értékelését a Szerződés 43. Cikk (2) bekezdése alapján létrehozott Közös 
Munkacsoport, vagy a Közös Munkacsoport által ezzel megbízott bármilyen technikai 
munkacsoport végzi. Erre az értékelésre bármely Fél kérése alapján sor kerülhet. 

 
17.2 Ha a Közös Munkacsoport máshogy nem dönt, a DNS- és ujjnyomat-adatok automatizált 

keresésének és összehasonlításának feltételeit hat hónappal az ezen Végrehajtási megállapodás 
alapján folytatott tevékenységek megkezdését követően kell értékelni. A gépjármű-nyilvántartási 
adatok tekintetében az értékelésre három hónappal a tevékenységek megkezdése után kerül sor. 
Ezt követően a Szerződés 43. Cikke szerint bármely Fél kezdeményezheti ezeket az értékeléseket.  

 
17.3 A Szerződés 39. Cikk (2) bekezdése értelmében a rögzítésért felelős szervek a Szerződés 3., 9. és 

12. Cikkében előírt, az egyes külföldi kapcsolattartó pontok által végzett automatizált keresések 
jogszerűségének hatékony ellenőrzését biztosító mértékben és gyakorisággal szúrópróbaszerű 
ellenőrzéseket végezhetnek. 

 
18. Az automatizált adatcsere rendelkezésre állása 
 

A Felek minden ésszerű erőfeszítést megtesznek azért, hogy a DNS-, ujjnyomat- és gépjármű-
nyilvántarási adatok automatizált, online cseréje a hét minden napján napi 24 órában 
rendelkezésre álljon. Műszaki hiba esetén a Felek megfelelő kapcsolattartó pontjai a lehető 
leghamarabb tájékoztatják egymást, és megegyeznek a bármilyen más jogi eszköz alapján 
ideiglenesen használandó alternatív kommunikációs csatornáról. Az automatizált adatcserét a 
lehető leghamarabb helyre kell állítani. 

 
19. A Végrehajtási megállapodás és Mellékleteinek módosítása 
 
19.1 Ezen Végrehajtási megállapodás és Mellékleteinek módosítását bármely Fél  javasolhatja. Ezt a 

javaslatot az összes többi Fél részére el kell juttatni. 
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19.2 Ha a javasolt módosítás a Végrehajtási megállapodás rendelkezéseivel kapcsolatos, a Szerződés 
43. Cikk (1) bekezdése szerinti Miniszterek Bizottsága dönt elfogadásáról.  

 

19.3 Ha a javasolt módosítás a Végrehajtási megállapodás egy vagy több Mellékletével kapcsolatos, a 
Szerződés 43. Cikk (2) bekezdése szerinti Miniszterek Bizottsága dönt elfogadásáról. 

 

19.4 A Végrehajtási megállapodás vagy Mellékleteinek módosításához az egyhangúságot akkor érik 
el, ha a részt vevő és képviselt Felek egyetértenek a javasolt módosítással. Ebből adódóan a 
hiányzó és nem képviselt Felek nem akadályozzák meg a Végrehajtási megállapodás 
módosításának elfogadását. A módosítás minden Felet köt. 

 

20. Hatálybalépés, aláírás, letéteményes 
 
20.1 Azon Felek estében, amelyeknél a Szerződés hatályba lépett, a Végrehajtási megállapodás 

aláírása, valamint a Szerződés 34. Cikk (2) bekezdésében előírt szükséges határozat meghozatala 
után lép hatályba. A többi Fél számára a Szerződés 50. Cikk (1) bekezdésének illetve az 51. Cikk 
(1) bekezdésének megfelelően és a Szerződés 34. Cikk (2) bekezdésében előírt szükséges 
határozat meghozatala után lép hatályba. 

 

20.2 Ezt a Végrehajtási megállapodást és mellékleteit német, spanyol, francia és holland nyelven írják 
alá, mind a négy szöveg egyenértékű.  

 

20.3 Ezen Végrehajtási megállapodás és Mellékletei letéteményese a Németországi Szövetségi 
Köztársaság kormánya. 

 

Brüsszel, 2006. december 5. 

 
(Aláírások) 
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M e l l é k l e t e k  l i s t á j a *  
 
 
A Mellékletek:  DNS-profilok automatizált keresése 

A.1 Melléklet DNS-vonatkozású bűnügyi technikai kérdések, egyezési szabályok és 
algoritmusok [FIMA] 

A.2 Melléklet Félkódszám-táblázat [PCNT] 

A.3 Melléklet Funkcionális feldolgozási és munkafolyamat-elemzés [FPWA] 

A.4 Melléklet DNS Interfész-ellenőrzési dokumentum [DICD] 

A.5 Melléklet Alkalmazási, biztonsági és kommunikációs architektúra [ASCA] 

 
B Mellékletek: Ujjnyomat-adatok automatizált keresése 
B.1 Melléklet Interfész-ellenőrzési dokumentum (ICD) 
B.2 Melléklet Ellenőrzésre elfogadott jelöltek maximum száma 
B.3 Melléklet Azonosított személyek ujjnyomat-adatainak napi maximum keresési kapacitásai 
B.4 Melléklet Azonosított személyek ujjnyomat-nyomainak napi maximum keresési 

kapacitásai 

 
 
C Mellékletek: Gépjármű-nyilvántartási adatok automatizált keresése  
C.1 Melléklet Gépjármű-nyilvántartási adatok automatizált keresésének közös adatkészlete  
C.2 Melléklet Adatbiztonság 
C.3 Melléklet Az adatcsere műszaki feltételei 
C.4 Melléklet A beérkező kéréseket feldolgozó kapcsolattartó pontok listája 
 
 
D Mellékletek: Rendőri együttműködés 
D.1 Melléklet A közös műveletek elindításának folyamata és a kapcsolattartó pontok (24. Cikk) 
D.2 Melléklet A határon átnyúló együttműködés során közvetlen veszély esetén haladéktalanul 

értesítendő hatóságok és az ebben a Mellékletben felsorolt elérhetőségekben 
bekövetkezett változások bejelentését szolgáló kapcsolattartó pontok (25. Cikk) 

D.3 Melléklet A Szerződés 28. Cikk (1) bekezdés harmadik mondata alapján szállítani tilos 
fegyverek, lőszerek és felszerelés, a Szerződés 28. Cikk (2) bekezdés alapján 
használni tilos fegyverek, lőszerek és felszerelés, illetve a jogi feltételek, a 
Szerződés 28. Cikk (5) bekezdés szerinti gyakorlati feltételek.” 

 

                                                 
* A mellékletek teljes terjedelemben CD-n jelennek meg. 



4. §

(1) E ren de let – a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ki vé -
tel lel – 2007. de cem ber 1-jén lép ha tály ba.

(2) E ren de let 3. §-a a Vég re haj tá si meg álla po dás
20.1 pont já ban meg ha tá ro zott idõ pont ban lép ha tály ba.

(3) A Vég re haj tá si meg álla po dás és e ren de let 3. §-a
 hatálybalépésének nap tá ri nap ját a kül po li ti ká ért fe le lõs
mi nisz ter annak is mert té vá lá sát kö ve tõ en a Ma gyar Köz -
löny ben ha la dék ta la nul köz zé tett egye di ha tá ro za tá ban
 állapítja meg.

Bu da pest, 2007. au gusz tus 1.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Dr. Ve res Já nos s. k.,
pénz ügy mi nisz ter

A Kormány
289/2007. (X. 31.) Korm.

rendelete

a lakossági vezetékes gázfogyasztás
és távhõfelhasználás szociális támogatásáról

A Kor mány a szo ciá lis igaz ga tás ról és szo ciá lis el lá tá -
sok ról  szóló 1993. évi III. tör vény 132.  §-a (1) be kez dé sé -
nek t) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján, az Alkot -
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 vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban
a) ház tar tás: a szo ciá lis igaz ga tás ról és szo ciá lis el lá tá -

sok ról  szóló 1993. évi III. tör vény (a továb biak ban: Szt.)
4.  §-a (1) be kez dé sé nek f) pont já ban meg ha tá ro zot tak;

b) jö ve de lem: az el is mert költ sé gek kel és a be fi ze té si
kö te le zett ség gel csök ken tett

ba) a sze mé lyi jö ve de lem adó ról  szóló tör vény sze rint
meg ha tá ro zott, bel föld rõl vagy kül föld rõl szár ma zó
– meg szer zett – va gyo ni ér ték (be vé tel), ide ért ve a jö ve de -
lem ként figye lembe nem vett be vé telt és az adó men tes jö -
ve del met is,

bb) az a be vé tel, amely után az egy sze rû sí tett vál lal ko -
zói adó ról, illetve az egy sze rû sí tett köz te her vi se lé si hoz -
zá já ru lás ról  szóló tör vény sze rint adót, illetve hoz zá já ru -
lást kell fi zet ni.

El is mert költ ség nek mi nõ sül a sze mé lyi jö ve de lem adó -
ról  szóló tör vény ben el is mert költ ség, valamint a fi ze tett
tar tás díj. Ha a ma gán sze mély az egy sze rû sí tett vál lal ko zói
adó vagy egy sze rû sí tett köz te her vi se lé si hoz zá já ru lás

alap já ul szol gá ló be vé telt sze rez, a be vé tel csök kent he tõ a
sze mé lyi jö ve de lem adó ról  szóló tör vény sze rint el is mert
költ ség nek mi nõ sü lõ iga zolt ki adá sok kal, en nek hi á nyá -
ban a be vé tel 40%-ával. Ha a me zõ gaz da sá gi õs ter me lõ
adó évi õs ter me lés bõl szár ma zó be vé te le nem több a kis ter -
me lés ér ték ha tá rá nál (illet ve ha ré szé re tá mo ga tást fo lyó sí -
tot tak, annak a fo lyó sí tott tá mo ga tás sal nö velt össze gé -
nél), ak kor a be vé tel csök kent he tõ az iga zolt költ sé gek kel,
to váb bá a be vé tel 40%-ának meg fe le lõ összeg gel, vagy a
be vé tel 85%-ának, ille tõ leg ál lat te nyész tés ese tén
94%-ának meg fe le lõ összeg gel.

Be fi ze té si kö te le zett ség nek mi nõ sül a sze mé lyi jö ve de -
lem adó, az egy sze rû sí tett vál lal ko zá si adó, a ma gán sze -
mélyt ter he lõ egy sze rû sí tett köz te her vi se lé si hoz zá já ru lás, 
egész ség biz to sí tá si hoz zá já ru lás és já ru lék, egész ség ügyi
szol gál ta tá si já ru lék, nyug díj já ru lék, nyug díj biz to sí tá si já -
ru lék, ma gán-nyug díj pénz tá ri tag díj és mun ka vál la lói já -
ru lék.

Nem mi nõ sül jö ve de lem nek
1. a te me té si se gély, az al kal man ként adott át me ne ti se -

gély, a la kás fenn tar tá si tá mo ga tás, az adós ság csök ken té si
tá mo ga tás,

2. a rend kí vü li gyer mek vé del mi tá mo ga tás, a gyer me -
kek vé del mé rõl és a gyám ügyi igaz ga tás ról  szóló 1997. évi 
XXXI. tör vény (a továb biak ban: Gyvt.) 20/A.  §-a sze rin ti
pénz be li tá mo ga tás, a Gyvt. 20/B.  §-ának (4)–(5) be kez dé -
se sze rin ti pót lék, a ne ve lõ szü lõk szá má ra fi ze tett ne ve lé si
díj és kü lön el lát mány,

3. az anya sá gi tá mo ga tás,
4. a ti zen har ma dik havi nyug díj,
5. a sze mé lyes gon dos ko dá sért fi ze ten dõ sze mé lyi té rí -

té si díj meg ál la pí tá sa ki vé te lé vel a sú lyos moz gás kor lá to -
zott sze mé lyek pénz be li köz le ke dé si ked vez mé nyei, a va -
kok sze mé lyi já ra dé ka és a fo gya té kos sá gi tá mo ga tás,

6. a fo ga dó szer ve zet ál tal az ön kén tes nek kü lön tör -
vény alap ján biz to sí tott jut ta tás,

7. annak az al kal mi mun ka vál la lói könyv vel tör té nõ
fog lal koz ta tás nak a havi el len ér té ke, amely a tel jes mun -
ka idõ ben fog lal koz ta tott mun ka vál laló kü lön jog sza bály
sze rin ti kö te le zõ leg ki sebb mun ka bé ré nek (mi ni mál bér)
50%-át nem ha lad ja meg,

8. a házi se gít ség nyúj tás ke re té ben tár sa dal mi gon do -
zá sért ka pott tisz te let díj,

9. az ener gia fel hasz ná lás hoz nyúj tott tá mo ga tás;
c) havi jö ve de lem:
ca) havi rend sze res ség gel járó – nem vál lal ko zás ból,

 illetve õs ter me lõi te vé keny ség bõl (a továb biak ban együtt:
vál lal ko zás) szár ma zó – jö ve de lem ese tén a ké re lem be -
nyúj tá sát meg elõ zõ hó nap ban meg szer zett jö ve de lem,

cb) nem havi rend sze res ség gel szer zett, illetve vál lal -
ko zás ból szár ma zó jö ve de lem ese tén a ké re lem be nyúj tá -
sá nak hó nap ját köz vet le nül meg elõ zõ ti zen két hó nap alatt
szer zett jö ve de lem egy ha vi át la ga; azon hó na pok ese té -
ben, ame lyek adó be val lás sal már le zárt idõ szak ra es nek, a
jö ve del met a be val lott éves jö ve de lem nek e hó na pok kal
ará nyos össze gé ben kell be szá mí ta ni;
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d) nagy csa lá dos ház tar tás: az a ház tar tás, amely ben
da) a csa lá dok tá mo ga tá sá ról  szóló 1998. évi

LXXXIV. tör vény (a továb biak ban: Cst.) 11.  §-a (1) be -
kez dé sé nek e) vagy f) pont já ban,

db) ne ve lõ szü lõ ként, hi va tá sos ne ve lõ szü lõ ként a ház -
tar tás leg alább há rom tag ja után a Cst. 11.  §-a (1) be kez dé -
sé nek j) pont já ban
meg ha tá ro zott össze gû csa lá di pót lék ban ré sze sü lõ sze -
mély él;

e) gyer mek:
ea) a húsz éves nél fi a ta labb, ön ál ló ke re set tel nem ren -

del ke zõ,
eb) a hu szon há rom éves nél fi a ta labb, ön ál ló ke re set tel

nem ren del ke zõ, nap pa li ok ta tás mun ka rend je sze rint ta -
nul má nyo kat foly ta tó,

ec) a hu szon öt éves nél fi a ta labb, ön ál ló ke re set tel nem
ren del ke zõ, fel sõ ok ta tá si in téz mény nap pa li ta go za tán ta -
nul má nyo kat foly ta tó, to váb bá

ed) kor ha tár ra való te kin tet nél kül a tar tó san be teg, az
au tis ta, illetve a tes ti, ér zék szer vi, ér tel mi vagy be széd fo -
gya té kos
vér sze rin ti, örök be fo ga dott, illetve ne velt gyer mek;

f) ház tar tá si cél: a táv hõ nek, to váb bá a föld gáz ala pú
hõ nek (a továb biak ban együtt: táv hõ), illetve a ve ze té ken
szol gál ta tott föld gáz nak, a ve ze té ken szol gál ta tott pro pán- 
és bu tán gáz nak, valamint ezek ele gyé nek (a továb biak ban 
együtt: gáz) fõ zés, sü tés, víz me le gí tés, fû tés, hû tés,
valamint hasz ná la ti me leg víz cél já ra tör té nõ fel hasz ná lá sa;

g) tár sas ház:
ga) a tár sas há zak ról  szóló 2003. évi CXXXIII. tör vény

alap ján tár sas ház nak mi nõ sü lõ épü let in gat lan,
gb) a h) pont hb) al pont já ban fog lal tak sze rint szol gál -

ta tó nak nem mi nõ sü lõ la kás szö vet ke zet,
gc) azon egyéb la kó épü let, amely mû sza ki lag, ille tõ leg

az in gat lan-nyil ván tar tás ban meg oszt va leg alább két ön -
álló la kást tar tal maz, to váb bá

gd) azon ön ál ló in gat lan, amely mû sza ki lag el kü lö nült
la kást tar tal maz. Mû sza ki lag ön ál ló nak kell te kin te ni a la -
kást, ha az a la kás hasz ná lat ba vé te li en ge dé lyé bõl egy ér -
tel mû en ki de rül;

h) szol gál ta tó: a la kos ság ener gia fel hasz ná lá sá nak szo -
ciá lis tá mo ga tá sá ról  szóló 231/2006. (XI. 22.) Korm. ren -
de let (a továb biak ban: R.), ille tõ leg az e ren de let alap ján
nyúj tott tá mo ga tás ér vé nye sí té sé re és el szá mo lá sá ra a Szo -
ciá lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um mal (a továb biak ban:
mi nisz té rium) meg ál la po dást kö tött

ha) gáz szol gál ta tó, gáz ke res ke dõ, táv hõ szol gál ta tó,
valamint a táv hõ szol gál ta tás ról  szóló 2005. évi XVIII. tör -
vény ha tá lya alá nem tar to zó köz pon ti hõ el lá tó rend szert
üzem ben tar tó gaz dál ko dó szer ve zet (a továb biak ban: hõ -
ter me lõ), to váb bá

hb) azon la kás szö vet ke zet vagy in gat lan ke ze lõ gaz da -
sá gi tár sa ság, amely a fo gyasz tók nak köz vet le nül hõt szol -
gál tat és er rõl szám lát bo csát ki;

i) fo gyasz tó: az a ter mé sze tes sze mély,
ia) aki a szol gál ta tó val vagy annak meg bí zott já val gáz -

fo gyasz tás ra, illetve táv hõ fel hasz ná lás ra – ház tar tá si (la -
kos sá gi) ár sza bás sal – szol gál ta tá si szer zõ dést kö tött,

ib) aki nek ne vé ben a tár sas ház, illetve annak kö zös
kép vi se lõ je a szol gál ta tó val – ház tar tá si (la kos sá gi) ár sza -
bás sal – szer zõ dést kö tött, és a szol gál ta tás dí já nak meg fi -
ze té sé re a tár sas ház vagy a szol gál ta tó felé kö te le zett;

j) fo gyasz tá si hely:
ja) a gáz fo gyasz tó ál tal rész ben vagy egész ben la kás

cél já ra hasz nált in gat lan, ahol a fo gyasz tói be ren de -
zés(ek), to váb bá gáz mé rõ hely van(nak), vagy

jb) a táv hõ szol gál ta tás igény be vé te lé nek he lye, vagy
jc) a szol gál ta tás díj át díj szét osz tás nél kül fi ze tõ tár sas -

há zi fo gyasz tói kö zös sé gek ese té ben az a kö zös tu laj do nú
he lyi ség, ahol a tár sas ház fo gyasz tói be ren de zé se, to váb bá 
a gáz mé rõ hely van;

k) fo gyasz tá si idõ szak: a szám lán fel tün te tett hõ -
mennyi ség fel hasz ná lá sá nak idõ sza ka;

l) jo go sult sá gi idõ szak: a 2008. ja nu ár 1-je és de cem ber 
31-e kö zöt ti idõ szak;

m) el szá mo lá si idõ szak: ha von ta el szá mo lá si cél lal
vég zett fo gyasz tás meg ál la pí tás (le ol va sás) ese tén a 2007.
de cem ber 31-én vagy azt köz vet le nül meg elõ zõ en tör té nõ
le ol va sás tól a 2008. de cem ber 31-ét kö ve tõ elsõ le ol va sás
kö zöt ti idõ szak; éven te egy szer vég zett el szá mo lá si célú
fo gyasz tás meg ál la pí tás (le ol va sás) ese tén az éven te el vég -
zett le ol va sá si idõ pon tok kö zöt ti idõ szak;

n) fo gyasz tá si jel leg gör be: az éves gáz fo gyasz tás nap -
tá ri hó na pok ra esõ ré szé nek szá za lé kos ará nyát tar tal ma zó
adat sor;

o) kö zös kép vi se lõ: a tár sas ház szol gál ta tó felé tör té nõ
kép vi se le té vel a tár sas ház szer ve ze ti-mû kö dé si sza bály za -
tá ban, alap sza bá lyá ban, illetve meg álla po dás alap ján fel -
jo go sí tott sze mély vagy szer ve zet.

2.  §

(1) E ren de let alap ján a jo go sult sá gi idõ szak ban ener -
gia fel hasz ná lá si tá mo ga tás ra (a továb biak ban: tá mo ga tás)
jo go sult a gáz-, illetve a táv hõ szol gál ta tást ház tar tá si cél ra
igény be vevõ fo gyasz tó, fel té ve, hogy ház tar tá sá ban az
egy fo gyasz tá si egy ség re jutó havi jö ve de lem nem ha lad ja
meg az öreg sé gi nyug díj ké re lem be nyúj tá sa idõ pont já ban
ér vé nyes leg ki sebb össze gé nek (a továb biak ban: nyug díj -
mi ni mum) há rom és fél sze re sét. Az egy fo gyasz tá si egy -
ség re jutó havi jö ve de lem meg egye zik a ház tar tás össz jö -
ve del mé nek és a fo gyasz tá si egy sé gek össze gé nek há nya -
do sá val.

(2) Az (1) be kez dés al kal ma zá sá ban fo gyasz tá si egy sé -
gen a ház tar tás tag ja i nak a ház tar tá son be lü li fo gyasz tá si
szer ke ze tet ki fe je zõ arány szá mát kell ér te ni. Az arány szá -
mok a kö vet ke zõk:

a) a ház tar tás elsõ nagy ko rú tag já nak arány szá ma 1,0,
b) a ház tar tás má so dik nagy ko rú tag já nak arány szá ma

0,9,
c) a ház tar tás min den to váb bi nagy ko rú tag já nak arány -

szá ma 0,8,

2007/147. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 10331



d) a ház tar tás elsõ és má so dik kis ko rú tag já nak arány -
szá ma sze mé lyen ként 0,8,

e) a ház tar tás min den to váb bi kis ko rú tag já nak arány -
szá ma ta gon ként 0,7.

(3) Ha a ház tar tás
a) (2) be kez dés a)–c) pont ja sze rin ti tag ja ma ga sabb

össze gû csa lá di pót lék ban vagy fo gya té kos sá gi tá mo ga -
tás ban ré sze sül, vagy

b) (2) be kez dés d)–e) pont ja sze rin ti tag já ra te kin tet tel
ma ga sabb össze gû csa lá di pót lé kot fo lyó sí ta nak,

a rá te kin tet tel figye lembe vett arány szám 0,2-del nö vek -
szik.

(4) Ha a ház tar tás ban gyer me két egye dül ál ló ként ne ve -
lõ szü lõ – ide ért ve a gyá mot, a ne ve lõ szü lõt és a hi va tá sos
ne ve lõ szü lõt – él, a rá te kin tet tel figye lembe vett arány -
szám 0,2-del nö vek szik. Egye dül ál ló nak kell te kin te ni azt
a sze mélyt, aki ha ja don, nõt len, öz vegy, el vált vagy há zas -
tár sá tól kü lön él, és nincs élet tár sa.

(5) Nem jo go sult tá mo ga tás ra a fo gyasz tó a sza bály ta la -
nul vé te le zett gáz fo gyasz tá sá ra vagy táv hõ fel hasz ná lá sá ra 
te kin tet tel.

(6) A tá mo ga tás csak a la kás cél já ra hasz nált in gat lan te -
kin te té ben – ház tar tá si (la kos sá gi) ár sza bás sal – igény be
vett gáz fo gyasz tás ra, illetve táv hõ fel hasz ná lás ra jár.

(7) A fo gyasz tó, valamint ház tar tá sá nak tag ja egy ide jû -
leg csak egy la kó in gat lan te kin te té ben jo go sult tá mo ga tás -
ra, de azo nos la kó in gat lan ese té ben a tá mo ga tás fo gyasz tá -
si he lyen ként igény be ve he tõ. A fo gyasz tó, illetve a ház -
tar tá sá nak tag ja a tá mo ga tás ra való jo go sult ság meg ál la pí -
tá sá nál – ki vé ve, ha a fo gyasz tó tá mo ga tás ra való jo go sult -
sá ga a (8)–(9) be kez dés ben fog lalt ok ból szû nik meg – a
jo go sult sá gi idõ szak ban csak egy szer ve he tõ figye lembe.

(8) A tá mo ga tás ra való jo go sult ság
a) a szol gál ta tá si szer zõ dés, vagy
b) a gáz szol gál ta tást kö zös mé rõ vel igény be ve võ,

illetve a szol gál ta tás díj át díj szét osz tás nél kül fi ze tõ tár -
sas ház ese tén a gáz- vagy táv hõ szol gál ta tás igény be vé te le

meg szû né sé nek nap ján meg szû nik.

(9) A fo gyasz tó – írás ban, a Ma gyar Ál lam kincs tár 4.  §
(1) be kez dé se sze rint ille té kes Re gi o ná lis Igazgatóságá -
nál – a tá mo ga tás ról le mon dó nyi lat ko za tot te het. A tá mo -
ga tás ról való le mon dás ese tén a tá mo ga tás ra való jo go sult -
ság a le mon dó nyi lat ko zat meg té te lét kö ve tõ hó nap elsõ
nap já tól szû nik meg.

(10) Amennyi ben a fo gyasz tó a jo go sult sá gi idõ szak ban 
tá mo ga tás ban ré sze sült, vagy ház tar tá sá nak tag ja a tá mo -
ga tás ra való jo go sult ság meg ál la pí tá sa so rán figye -
lembevételre ke rült, az azo nos jo go sult sá gi idõ szak ra be -
nyúj tott új igény ese tén iga zol ni kell – a szol gál ta tó erre
vo nat ko zó an ki adott iga zo lá sá nak csa to lá sá val – a tá mo -
ga tás meg szû né sé nek té nyét.

3.  §

(1) A gáz fo gyasz tás ese té ben a tá mo ga tás faj la gos brut -
tó össze ge

a) 1,180 Ft/MJ, ha a ház tar tás ban az egy fo gyasz tá si
egy ség re jutó havi jö ve de lem nem ha lad ja meg a nyug díj -
mi ni mum két sze re sét,

b) 0,965 Ft/MJ, ha a ház tar tás ban az egy fo gyasz tá si
egy ség re jutó havi jö ve de lem meg ha lad ja a nyug díj mi ni -
mum két sze re sét, de nem ha lad ja meg annak két és fél sze -
re sét,

c) 0,648 Ft/MJ, ha a ház tar tás ban az egy fo gyasz tá si
egy ség re jutó havi jö ve de lem meg ha lad ja a nyug díj mi ni -
mum két és fél sze re sét, de nem ha lad ja meg annak há rom -
szo ro sát,

d) 0,426 Ft/MJ, ha a ház tar tás ban az egy fo gyasz tá si
egy ség re jutó havi jö ve de lem meg ha lad ja a nyug díj mi ni -
mum há rom szo ro sát, de nem ha lad ja meg annak há rom és
fél sze re sét.

(2) A táv hõ fel hasz ná lás ese té ben a tá mo ga tás faj la gos
brut tó össze ge

a) 1680 Ft/GJ, ha a ház tar tás ban az egy fo gyasz tá si
egy ség re jutó havi jö ve de lem nem ha lad ja meg a nyug díj -
mi ni mum két sze re sét,

b) 1380 Ft/GJ, ha a ház tar tás ban az egy fo gyasz tá si
egy ség re jutó havi jö ve de lem meg ha lad ja a nyug díj mi ni -
mum két sze re sét, de nem ha lad ja meg annak két és fél sze -
re sét,

c) 924 Ft/GJ, ha a ház tar tás ban az egy fo gyasz tá si egy ség -
re jutó havi jö ve de lem meg ha lad ja a nyug díj mi ni mum két és
fél sze re sét, de nem ha lad ja meg annak há rom szo ro sát,

d) 609 Ft/GJ, ha a ház tar tás ban az egy fo gyasz tá si egy -
ség re jutó havi jö ve de lem meg ha lad ja a nyug díj mi ni mum
há rom szo ro sát, de nem ha lad ja meg annak há rom és fél -
sze re sét.

(3) Gáz fo gyasz tás ese tén a tá mo ga tás a jo go sult sá gi
idõ szak ban leg fel jebb 68 000 MJ, nagy csa lá dos ház tar tás
ese té ben leg fel jebb 136 000 MJ hõ mennyi ség re jár.

(4) Táv hõ fel hasz ná lás ese tén, amennyi ben a (2) be kez -
dés sze rin ti faj la gos brut tó összeg a hõ mennyi ség egy ség -
árát meg ha lad ja, úgy a tá mo ga tás a hõ mennyi ség egy ség -
árá val egye zik meg.

(5) A jo go sul tat a jo go sult sá gi idõ szak ban meg il le tõ tá -
mo ga tás össze ge az (1)–(2) be kez dés sze rin ti faj la gos
brut tó összeg, valamint a jo go sult sá gi idõ szak ban a jo go -
sult ság kez dõ idõ pont já tól – a (3) be kez dés sze rin ti fel sõ
ha tár ra fi gye lem mel – fel hasz nált hõ mennyi ség szor za ta.

(6) A fo gyasz tó ál tal a jo go sult sá gi idõ szak ban fel hasz -
nált hõ mennyi sé get – a (7) és (8) be kez dé sek ben fog lal tak
ki vé te lé vel – a szol gál ta tó ha von ta vagy az el szá mo lá si
idõ szak vé gén a fo gyasz tá si he lyen mért ada tok alap ján ál -
la pít ja meg.

(7) Amennyi ben a hõ ter me lõ hi te les mé rés nél kül szol -
gál tat hõt a fo gyasz tó nak, az ér vé nye sí ten dõ tá mo ga tás
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alap ja a hõ szol gál ta tás át la gos ha tás fo ká nak, valamint a
tárgy idõ szak ban a hõ ter me lõ ál tal fel hasz nált föld gáz hõ -
mennyi sé gé nek szor za ta. A hõ szol gál ta tás – a ka zán ház -
ból ki adott hõ mennyi ség és az ah hoz fel hasz nált föld gáz
hõ tar tal má nak ará nyát meg ha tá ro zó – át la gos ha tás fo kát a
Ma gyar Ál lam kincs tár köz pon ti szer ve ál la pít ja meg.

(8) Az ön ál ló gáz mé rõ vel nem mért, csak fõ zé si cél ra
szol gá ló gáz fo gyasz tás ese té ben a tá mo ga tás alap ja a
szám lá zott hõ mennyi ség.

(9) Kö zös mé rõ vel ren del ke zõ tár sas há zi la kás ese tén az 
el szá mo lá si idõ szak vé gén a kö zös mé rõn mért fo gyasz tás
fo gyasz tón kén ti meg osz tá sát a szol gál ta tó

a) a szol gál ta tás díj át díj szét osz tás nél kül fi ze tõ tár sas -
ház ese tén a kö zös kép vi se lõ 4.  § (5) be kez dé se sze rin ti
nyi lat ko za ta alap ján,

b) a táv hõ szol gál ta tás díj át köz vet len szám lá zás alap -
ján fi ze tõ fo gyasz tók ese tén a kö zös kép vi se lõ szer zõ dés -
ben fog lalt nyi lat ko za ta alap ján, vagy en nek hi á nyá ban az
épü let ben lévõ épü let ré szek lég tér fo gat-ará nyá nak meg -
fele lõen
vég zi el.

(10) Az el szá mo lá si idõ szak ra meg ál la pí tott fo gyasz tás -
ból a tá mo ga tás alap ját ké pe zõ, jo go sult sá gi idõ szak ra esõ
fo gyasz tást a 8.  § (4)–(6) be kez dé sé ben fog lal tak sze rint
kell meg ál la pí ta ni.

4.  §

(1) A tá mo ga tás ra való jo go sult sá got – a fo gyasz tó ké -
rel mé re, a ké re lem be nyúj tá sá nak idõ pont já ban fenn ál ló
té nyek alap ján – a Ma gyar Ál lam kincs tár nak a fo gyasz tó
la kó he lye, tar tóz ko dá si he lye sze rint ille té kes Re gi o ná lis
Igaz ga tó sá ga (a továb biak ban: Igaz ga tó ság) egy sze rû sí tett 
ha tá ro zat tal ál la pít ja meg.

(2) A ház tar tás ban élõ sze mé lyek meg ha tá ro zá sá nál a
sze mé lyi adat- és lak cím nyil ván tar tás ada tai az irány -
adóak.

(3) A jo go sult sá gi idõ szak ra esõ tá mo ga tás meg ál la pí tá -
sa irán ti ké rel met az 1. szá mú mel lék let sze rin ti igény lõ la -
pon le het be nyúj ta ni.

(4) A ké re lem hez mel lé kel ni kell
a) a ké re lem be nyúj tá sá nak hó nap já ban – amennyi ben

még nem ke rült ki bo csá tás ra, a ké re lem be nyúj tá sát meg -
elõ zõ hó nap ban – (nem ha von kén ti szám lá zás ese tén a ké -
re lem be nyúj tá sát meg elõ zõ fo gyasz tá si idõ szak ban) ki ál -
lí tott gáz-, illetve táv hõ-szol gál ta tá si szám la (rész szám la)
má so la tát,

b) kö zös mé rõ vel ren del ke zõ tár sas há zi la kás ban lakó,
gáz szol gál ta tást igény be vevõ fo gyasz tó, valamint a táv -
hõ szol gál ta tás díj át a szol gál ta tó ré szé re díj szét osz tás nél -
kül fi ze tõ tár sas ház ese tén a kö zös kép vi se lõ (5) be kez dés
sze rin ti nyi lat ko za tát, to váb bá a tár sas ház ré szé re a ké re -
lem be nyúj tá sá nak hó nap já ban – amennyi ben az még nem

ke rült ki bo csá tás ra, a ké re lem be nyúj tá sát meg elõ zõ hó -
nap ban – (nem ha von kén ti szám lá zás ese tén a ké re lem be -
nyúj tá sát meg elõ zõ fo gyasz tá si idõ szak ban) ki ál lí tott gáz-, 
illetve táv hõ-szol gál ta tá si szám la má so la tát,

c) a szol gál ta tás ba új on nan be kap csolt fo gyasz tá si hely 
ese tén a szer zõ dés má so la tát.

(5) A kö zös kép vi se lõ – 2. szá mú mel lék let „A” nyi lat -
ko zat sze rin ti for má ban ki ál lí tott – nyi lat ko za ta tar tal maz -
za:

a) annak iga zo lá sát, hogy a fo gyasz tó a gáz-, illetve
táv hõ szol gál ta tást igény be ve szi,

b) a la kás fo gyasz tá sá nak a tár sas ház fo gyasz tá sá ra
jutó, négy ti ze des jegy pon tos ság gal meg adott há nya dát,

c) a szám lán fel tün te tett fo gyasz tá si hely-, ügy fél-,
 illetve mé rõ azo no sí tót.

(6) A fo gyasz tó la ká sá ra esõ fo gyasz tá si há nya dot – a
tár sas ház szer ve ze ti-mû kö dé si sza bály za ta, alap sza bá lya
vagy a fo gyasz tók kö zöt ti meg álla po dás el té rõ sza bá lyo -
zá sá nak hi á nyá ban – a he lyi sé gek lég köb mé ter ben mért
tér fo ga ta alap ján kell meg ál la pí ta ni.

(7) A kö zös kép vi se lõ nek – az e ren de let sze rin ti tá mo -
ga tás igény lé sé hez ki adott, (5) be kez dés sze rin ti nyi lat ko -
za tá nak elsõ íz ben tör té nõ meg kül dé sé vel egy ide jû leg – a
nyi lat ko zat hoz csa tol nia kell

a) a tár sas ház va la mennyi la ká sá nak szá mát, to váb bá

b) az egyes – lép csõ ház, eme let, ajtó meg je lö lés sel
vagy más al kal mas mó don egy ér tel mû en azo no sí tott – la -
ká sok fo gyasz tá sá nak a tár sas ház fo gyasz tá sá ra jutó, négy
ti ze des jegy pon tos ság gal meg adott há nya dát

tar tal ma zó ki mu ta tást. A b) pont sze rin ti fo gyasz tá si há -
nya dok össze ge nem le het több mint 1,0000.

(8) Az e ren de let sze rin ti tá mo ga tás sal kap cso la tos köz -
igaz ga tá si el já rás ban fe let tes szerv ként a Ma gyar Ál lam -
kincs tár köz pon ti szer ve jár el.

5.  §

(1) Az Igaz ga tó ság a tá mo ga tás ra való jo go sult sá got a
ké re lem be nyúj tá sát kö ve tõ hó nap elsõ nap já tól – de leg -
ko ráb ban 2008. ja nu ár 1-jé tõl – kez dõ dõ en a jo go sult sá gi
idõ szak vé gé ig ál la pít ja meg. A jo go sult ré szé re a 3.  §
(1)–(2) be kez dé sé ben fog lal tak figye lembe véte lével jog -
erõ sen meg ál la pí tott tá mo ga tás mér té ke a jo go sult sá gi
idõ szak ban nem vál toz hat.

(2) A jo go sult sá got meg ál la pí tó ha tá ro zat ban kü lön ren -
del kez ni kell

a) a tá mo ga tás 3.  § (1)–(2) be kez dé se sze rin ti faj la gos
össze gé rõl,

b) a jo go sult ság idõ tar ta má ról, valamint

c) – a gáz fo gyasz tás tá mo ga tá sa ese tén – a tá mo ga tott
gáz fo gyasz tás 3.  § (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott fel sõ
ha tá rá ról.
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(3) Kö zös mé rõ vel ren del ke zõ, gáz szol gál ta tást igény be 
vevõ tár sas há zi fo gyasz tó, valamint a táv hõ szol gál ta tás
díj át a szol gál ta tó ré szé re díj szét osz tás nél kül fi ze tõ tár sas -
ház ban lakó fo gyasz tó ese té ben a ha tá ro zat nak tar tal maz -
nia kell a 4.  § (5) be kez dé sé nek b)–c) pont ja sze rin ti ada to -
kat is.

6.  §

(1) Az Igaz ga tó ság a 3. szá mú mel lék let sze rin ti ada tok
köz lé sé vel – a Ma gyar Ál lam kincs tár köz pon ti szer ve ál tal 
meg ha tá ro zott és a hon lap ján köz zé tett for má tum ban –
elekt ro ni kus úton ér te sí ti a szol gál ta tót és a 9.  § (2) be kez -
dé se sze rin ti köz re mû kö dõt a tá mo ga tás meg ál la pí tá sá ról.

(2) A kö zös mé rõ vel ren del ke zõ, gáz szol gál ta tást
igény be vevõ tár sas há zi fo gyasz tó, valamint a táv hõ szol -
gál ta tás díj át a szol gál ta tó ré szé re díj szét osz tás nél kül fi ze -
tõ tár sas ház ban lakó fo gyasz tó ese té ben az Igaz ga tó ság
– a ha tá ro zat meg kül dé sé vel – a tár sas ház kö zös kép vi se -
lõ jét is ér te sí ti a tá mo ga tás meg ál la pí tá sá ról.

(3) Amennyi ben az (1) be kez dés sze rin ti ér te sí tés
 hiányos vagy hi bás ada to kat tar tal maz, a szol gál ta tó fel -
hívására az Igaz ga tó ság so ron kí vül gon dos ko dik az ada -
tok he lyes bí té sé rõl, illetve pót lá sá ról.

(4) A kö zös mé rõ vel ren del ke zõ, gáz szol gál ta tást
igény be vevõ tár sas ház, illetve a táv hõ szol gál ta tás díj át
díj szét osz tás nél kül fi ze tõ tár sas ház kö zös kép vi se lõ je
– a tu do más szer zés tõl szá mí tott 15 na pon be lül, a 2. szá mú 
mel lék let „B” nyi lat ko zat sze rin ti for má ban ki ál lí tott nyi -
lat ko za tá nak meg kül dé sé vel – ér te sí ti az Igaz ga tó sá got, ha 
a tá mo ga tás ra jo go sult fo gyasz tó ese té ben a gáz- vagy táv -
hõ szol gál ta tás igény be vé te le meg szû nik.

7.  §

(1) A tá mo ga tás jog sze rû igény be vé te lé nek el len õr zé sé -
vel össze füg gõ fel ada to kat – az Szt. 55/D.  §-ában fog lal -
tak ra is fi gye lem mel – az Igaz ga tó ság az Adó- és Pénz ügyi 
El len õr zé si Hi va tal be vo ná sá val lát ja el.

(2) Ha a fo gyasz tó a tá mo ga tást jo go su lat la nul vet te
igény be, az Igaz ga tó ság a tá mo ga tást ha tá ro zat ban meg -
szün te ti, és a fo gyasz tót kö te le zi a tá mo ga tás vissza -
fizetésére. Ha a fo gyasz tó a tá mo ga tást jo go su lat la nul és
szá má ra fel ró ha tó an vet te igény be, az Igaz ga tó ság a tá mo -
ga tást meg szün te ti, és a fogyasz tót ha tá ro zat ban kö te le zi a
tá mo ga tás Pol gá ri Tör vény könyv rõl szóló 1959. évi
IV. tör vé ny (a to váb bi ak ban: Ptk.) 232. §-ának (2) be kez -
dé se sze rin ti ka mat két sze re sé vel meg emelt összeg ben,
a 9. § (1) be kez dé se sze rin ti elõ irány zat ja vá ra tör té nõ
vissza fi ze té sé re. A tá mo ga tás vissza kö vet elé sé rõl  az Igaz -
ga tó ság a 9. § (2) be kez dé se sze rin ti köz re mû kö dõt
– a köz re mû kö dõ ál tal meg ha tá ro zott for má tumban – ér te -
sí ti.

(3) A (2) be kez dés sze rint vissza fi ze ten dõ összeg meg -
ál la pí tá sa ér de ké ben az Igaz ga tó ság meg ke re sé sé re a szol -
gál ta tó ti zen öt na pon be lül köz li a jo go su lat la nul igény be
vett tá mo ga tás össze gét.

(4) A fo gyasz tó az (1) be kez dés sze rin ti ellen õr zés so rán 
az Igaz ga tó ság gal kö te les együtt mû köd ni. Az együtt mû -
kö dé si kö te le zett ség is mé telt és sú lyos meg sze gé se ese tén, 
így kü lö nö sen, ha a fo gyasz tó az adat szol gál ta tá si, illetve
meg je le né si kö te le zett sé gé nek több szö ri fel szó lí tás el le -
né re sem tesz ele get, az Igaz ga tó ság a tá mo ga tást – az er rõl 
 szóló ha tá ro za tá nak ki adá sát kö ve tõ hó nap elsõ nap já tól –
meg szün te ti.

(5) A (2), illetve (4) be kez dés ben meg ha tá ro zott ese tek -
ben az Igaz ga tó ság – a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és
szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról szóló 2004. évi
CXL. tör vé ny 61. §-ában fog lal tak sze rint – a fo gyasz tó ra
el já rá si bír sá got szab hat ki.

8.  §

(1) A szol gál ta tó a tá mo ga tást – az Igaz ga tó ság ha tá ro -
za tá ban meg ál la pí tott faj la gos összeg re, valamint a 3.  §
(3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott fel sõ ha tár ra figyelem -
mel – az ál ta la vagy meg bí zott ja ál tal ki ál lí tott szám lá ban
(rész szám lá ban) ha von ta, illetve a szám la ki bo csá tá si gya -
ko ri ság hoz iga zo dó an kü lön so ron, a szám lán fel tün te tett
hõ mennyi ség dí já nak a tá mo ga tás sal való csök ken té se ré -
vén ér vé nye sí ti.

(2) Ha a jo go sult – gáz szol gál ta tás ese tén – kö zös mé rõ -
vel ren del ke zõ tár sas há zi fo gyasz tó, vagy a táv hõ szol gál -
ta tás díj át a szol gál ta tó ré szé re díj szét osz tás nél kül fi ze tõ
tár sas ház ban lakó fo gyasz tó, a szol gál ta tó a tá mo ga tást a
tár sas ház ré szé re ki ál lí tott szám lá ban (rész szám lá ban) ér -
vé nye sí ti. A szol gál ta tó a tár sas ház ré szé re ki ál lí tott szám -
lán a jó vá írt tá mo ga tás össze gét a jo go sult sá got meg ál la pí -
tó ha tá ro zat figye lembe véte lével, a 3.  § (1)–(2) be kez dé se
sze rint cso por to sít va tün te ti fel. A szol gál ta tó nak a szám -
lán vagy annak mel lék le té ben – a 3.  § (1)–(2) be kez dé se
sze rint cso por to sít va – a jo go sult sá got meg ál la pí tó ha tá ro -
za tok szá mát is fel kell tün tet nie. A gáz- vagy táv hõ szol -
gál ta tás költ sé gé nek meg fi ze té se so rán a jo go sult ház tar tá -
sá ra jutó össze get a tá mo ga tás be szá mí tá sá val – a jo go sult -
sá got meg ál la pí tó ha tá ro zat figye lembe véte lével – a kö zös 
kép vi se lõ ál la pít ja meg. Amennyi ben a kö zös kép vi se lõ a
tár sas ház ré szé re ki ál lí tott szám lá ban ér vé nye sí tett tá mo -
ga tást a fogyasz tó ré szé re nem ál la pít ja meg, az Igaz ga tó -
ság erre ha tá ro zat ban kö te le zi.

(3) A tá mo ga tást elsõ íz ben a 6.  § (1) be kez dé se sze rin ti
ér te sí tés nek a szol gál ta tó hoz tör té nõ be ér ke zé sét és fel dol -
go zá sát kö ve tõ, a jo go sult sá gi idõ szak ra esõ elsõ szám lá -
ban ér vé nye sí ti a szol gál ta tó. Ha a tá mo ga tás elsõ íz ben
tör té nõ ér vé nye sí té sé re nem a jo go sult ság kez dõ idõ pont -
já tól ke rül sor, a ko ráb bi jo go sult sá gi hó nap(ok)ra járó
össze get az elsõ szám lá ban kell jó vá ír ni.
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(4) A jo go sult sá gi idõ szak kez de té nek nap tá ri nap ját
(a továb biak ban: kez dõ nap) ma gá ban fog la ló fo gyasz tá si
idõ szak ra ki adott szám lá ban (rész szám lá ban) tá mo ga tás
csak a jo go sult sá gi idõ szak ra ér vé nye sít he tõ. Ha a kez dõ -
na pon a mé rõ ál lás le ol va sás sal nem ál la pít ha tó meg, a
szol gál ta tó vagy meg bí zott ja a kez dõ na pot meg elõ zõ utol -
só le ol va sás és az azt kö ve tõ elsõ le ol va sás alap ján meg -
állapított fo gyasz tás mennyi sé get jo go sult

a) gáz szol gál ta tás ese té ben az Üz let sza bály za tá ban
meg ha tá ro zot tak sze rint, az Üz let sza bály zat ren del ke zé se
hi á nyá ban a 4. szá mú mel lék let sze rin ti fo gyasz tá si jel leg -
gör be al kal ma zá sá val, li ne á ri san na pok ra bont va,

b) táv hõ szol gál ta tás ese té ben az Üz let sza bály za tá ban
meg ha tá ro zot tak sze rint, az Üz let sza bály zat ren del ke zé se
hi á nyá ban li ne á ri san na pok ra bont va
meg osz ta ni.

(5) A jo go sult sá gi idõ szak le zá rul tá nak nap tá ri nap ját
ma gá ban fog la ló fo gyasz tá si idõ szak ra ki adott szám la
(rész szám la) ese té ben, valamint ha a jo go sult ság kez de té -
nek idõ pont ja el tér a jo go sult sá gi idõ szak kez de té tõl, to -
váb bá ha az el szá mo lá si idõ szak több jo go sult sá gi idõ sza -
kot érint, a (4) be kez dés ren del ke zé se it meg fele lõen al kal -
maz ni kell.

(6) Ha a szol gál ta tó – ide ért ve a (4)–(5) be kez dés sze -
rin ti ese tet – be csült fo gyasz tás ról bo csát ki szám lát, a tá -
mo ga tást a be csült mennyi ség re te kin tet tel ér vé nye sí ti,
azon ban a becs lés sel ké szült szám la ki bo csá tá sát kö ve tõ
elsõ le ol va sás ból vagy fo gyasz tói köz lés bõl szár ma zó mé -
rõ ál lás alap ján ké szült szám lá ban – a kor rek ció elõ je lé nek
fel tün te té sé vel – a tá mo ga tást a tény le ge sen fel hasz nált
hõ mennyi ség alap ján kor ri gál va kell ér vé nye sí te ni.

9.  §

(1) A tá mo ga tás pénz ügyi for rá sát a Ma gyar Köz tár sa -
ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl  szóló tör vény ben a mi nisz -
té rium fe je ze té ben ter ve zett, „Hoz zá já ru lás a la kos sá gi
ener gia költ sé gek hez” el ne ve zé sû elõ irány zat biz to sít ja.
Az elõ irány zat fel hasz ná lá sá ra az ál lam ház tar tás ról  szóló
1992. évi XXXVIII. tör vény ben, valamint az ál lam ház tar -
tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm.
ren de let ben fog lal ta kat az e ren de let sze rin ti ki egé szí té -
sek kel kell al kal maz ni.

(2) Az elõ irány zat ke ze lé sé vel kap cso la tos köz re mû kö -
dõi fel ada to kat – így kü lö nö sen a nyil ván tar tá si, pénz ügyi
és szám vi te li, valamint el len õr zé si fel ada to kat – a Ma gyar
Ál lam kincs tár köz pon ti szer ve (a továb biak ban: köz re mû -
kö dõ) lát ja el.

10.  §

(1) A szol gál ta tó az ál ta la a jo go sult sá gi idõ szak ra ér vé -
nye sí tett tá mo ga tás vissza igény lé se ér de ké ben az 5. szá mú 

mel lék let sze rin ti ki mu ta tást kül di meg a köz re mû kö dõ nek 
(igény lés).

(2) A szol gál ta tó az igény lést ha von ta két al ka lom mal, a 
hó nap 5. és 20. nap já ig küld he ti meg elekt ro ni ku san és
– a köz re mû kö dõ nél ren del ke zés re álló alá írás be je len tõn
sze rep lõ sze mély(ek) alá írá sá val el lá tott – pa pír ala pon a
köz re mû kö dõ nek. Az igény lés ben azon szám lá kon jó vá írt
tá mo ga tás tün tet he tõ fel, ame lye ken a fel tün te tett fo gyasz -
tá si idõ szak zá ró nap ja ko ráb bi, mint az igény lés meg kül -
dé sé nek idõ pont ja. Ugyan azon szám lá ra és tá mo ga tá si
összeg re igény lés csak egy szer nyújt ha tó be.

(3) A köz re mû kö dõ a (2) be kez dés sze rin ti igény lés
elekt ro ni kus for má ban való be ér ke zé sét kö ve tõ 14 na pon
be lül – fel té ve, hogy az igény lés pa pír ala pon is beérke -
zik – gon dos ko dik a ki mu ta tás ban sze rep lõ tá mo ga tás
szol gál ta tó nak tör té nõ meg té rí té sé rõl (el szá mo lás).

(4) A szol gál ta tó nak a neki fel ró ha tó ok ból jo go su lat la -
nul el szá molt össze get a Ptk. 232.  §-ának (2) be kez dé se
sze rin ti ka mat tal nö velt összeg ben a 9.  § (1) be kez dé se
sze rin ti elõ irány zat ja vá ra vissza kell fi zet nie.

11.  §

(1) Ez a ren de let – a (2) be kez dés sze rin ti el té rés sel –
2007. no vem ber 1-jén lép ha tály ba.

(2) E ren de let 8–10.  §-a 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(3) Az R. 2007. ok tó ber 31-én ha tá lyos ren del ke zé sei
sze rint 2007. no vem ber 1-jén tá mo ga tás ban ré sze sü lõ
 fogyasztók ré szé re a 2008. évi tá mo ga tás igény lé sé re szol -
gáló igény lõ la pot a Ma gyar Ál lam kincs tár 2007. no vem -
ber 20-áig el jut tat ja.

(4) Az R. 2007. ok tó ber 31-én ha tá lyos ren del ke zé sei
alap ján 2007. de cem ber 31-éig járó tá mo ga tás meg ál la pí -
tá sá ra 2007. no vem ber 30-át köve tõen ké rel met nem le het
be nyúj ta ni.

(5) Az e ren de let ha tály ba lé pé sét köve tõen – a (4) be -
kez dés ben fog lal tak ra fi gye lem mel – a 2007. de cem ber
31-éig járó tá mo ga tás meg ál la pí tá sá ra be nyúj tott ké rel -
mek re, ille tõ leg a 2007. no vem ber 1-jén fo lya mat ban lévõ
ügyek re az R. 2007. ok tó ber 31-én ha tá lyos ren del ke zé se it 
kell al kal maz ni.

(6) Az R. 2007. ok tó ber 31-én ha tá lyos ren del ke zé sei
alap ján járó, illetve meg ál la pí tott tá mo ga tá sok ér vé nye sí -
té sé re és el szá mo lá sá ra az R. 2007. ok tó ber 31-én ha tá lyos
ren del ke zé se it kell al kal maz ni.

(7) Az R. ren del ke zé sei alap ján 2006. de cem ber 22-én
vagy azt köve tõen meg kö tött együtt mû kö dé si meg ál la po -
dá so kat az e ren de let sze rin ti tá mo ga tá sok ér vé nye sí té sé re
és el szá mo lá sá ra is al kal maz ni kell.

(8) Az R. 2007. ok tó ber 31-én ha tá lyos 11.  §-a (3) be -
kez dé sé nek a), illetve c) pont já val ha tá lyon kí vül he lye -
zett, a ked vez mé nyes gáz el lá tás igény be vé te lé rõl  szóló
50/2003. (VIII. 14.) GKM ren de let, illetve az egyes szo -
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ciálisan rá szo rult csa lá dok 2006. évi gáz ár- és táv hõ-szol -
gál ta tá si tá mo ga tá sá ról  szóló 138/2006. (VI. 29.) Korm.
ren de let alap ján 2006. de cem ber 31-éig járó, illetve meg -
ál la pí tott tá mo ga tá sok kal való el szá mo lás ra és az el szá -
mo lá sok le zá rá sá ra vo nat ko zó – az R. 2007. ok tó ber 31-én
ha tá lyos 11.  §-ának (5)–(6) be kez dé sé ben fog lalt – ren del -
ke zé se ket al kal maz ni kell.

12.  §

(1) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg

a) az R.,

b) az egyes szo ciá lis tár gyú kor mány ren de le tek mó do -
sí tá sá ról  szóló 9/2007. (II. 6.) Korm. ren de let

ha tá lyát vesz ti.

(2) Az (1) be kez dés 2007. no vem ber 2-án ha tá lyát vesz -
ti. E ren del ke zés 2007. no vem ber 3-án ha tá lyát vesz ti.

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
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1. számú melléklet a 289/2007. (X. 31.) Korm. rendelethez

Igénylõlap az energiafelhasználási támogatás 2008. évi megállapításához

A hi ány zó ada to kat ki kell töl te ni, illetve a meg fe le lõ vá laszt X-szel kell je löl ni. Ha Ön a la kó in gat la ná ban több ener -
gia faj tát – pél dá ul gázt és táv hõt is – hasz nál, vagy több mé rõ ké szü lé ken mé rik az Ön ál tal fel hasz nált ener gi át, ak kor
ener gia faj tán ként, illetve mé rõ órán ként kü lön igény lõ la pot kell ki töl te nie.

1. Az igény lõ (a szám la tu laj do nos vagy a táv hõ-szol gál ta tá si díj fi ze té sé re kö te le zett) sze mé lyes ada tai

Csa lá di és utó ne ve: .............................................................................................................................................................

Szü le té si neve: ....................................................................................................................................................................

Any ja neve: .........................................................................................................................................................................

Szü le té si hely, év, hó, nap:..................................................................................................................................................

Lak cí me: ........................ te le pü lés .................... utca/út/tér ........... ház szám ......... lép csõ ház .......... eme let, ajtó

2. Az igény lõ és a vele együtt élõ sze mé lyek ada tai és jö ve del me

A táb lá zat ban fel kell tün tet ni az igény lõt és min den olyan sze mélyt, aki a ké rel me zõ vel kö zös lak cí men la kik. A jö ve -
de lem re vo nat ko zó osz lo pot csak azon sze mé lyek vo nat ko zá sá ban kell ki töl te ni, akik jö ve de lem mel ren del kez nek.
A táb lá zat rá vo nat ko zó so rát – a be írt ada tok va ló di sá gá nak iga zo lá sá ra – min den nagy ko rú sze mély nek alá írá sá val kell
el lát nia; kis ko rú, illetve cse lek võ kép te len sze mé lyek ese tén a szü lõ, a gyám, illetve a gond nok alá írá sa szük sé ges.

Név Szü le té si idõ Adó azo no sí tó jel* Havi net tó jö ve de lem (Ft) Alá írás

* Ha nem ren del ke zik adó azo no sí tó jel lel, ak kor ezt a tényt kell a táb lá zat ban fel tün tet ni.

3. Ki je len tem, hogy az igény lõ lap be nyúj tá sá nak idõ pont já ban a ház tar tá som táb lá zat ban fel tün te tett tag jai kö zött
van olyan sze mély:

– aki re te kin tet tel ma ga sabb össze gû csa lá di pót lé kot fo lyó sí ta nak, vagy aki ma ga sabb össze gû csa lá di pót lék ban ré -
sze sül, ha igen, ak kor e sze mé lyek szá ma ............ fõ,

– aki fo gya té kos sá gi tá mo ga tás ban ré sze sül, ha igen, ak kor e sze mé lyek szá ma ....... fõ,

– aki gyer me két egye dül ál ló ként ne ve li, ha igen, ak kor e sze mé lyek szá ma ....... fõ,

– aki nagy csa lá dos nak mi nõ sül      igen    nem
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4. Szol gál ta tás ra vo nat ko zó ada tok

Kér jük, je löl je X-szel, hogy mi lyen szol gál ta tás ra te kin tet tel kéri a tá mo ga tás meg ál la pí tá sát:
 gáz szol gál ta tás,
 táv hõ- vagy hõ szol gál ta tás.

Ha a tá mo ga tást köz vet len szám lá zás alap ján, gáz szol gál ta tás ra te kin tet tel kéri, ak kor kér jük meg ad ni a kö vet ke zõ
ada to kat:
A gáz szol gál ta tó meg ne ve zé se: ..........................................................................................................................................
Ügy fél azo no sí tó szá ma vagy a hi vat ko zá si szám: ..............................................................................................................
Fo gyasz tá si hely azo no sí tó szá ma vagy a szer zõ dés szá ma:...............................................................................................
A gáz mé rõ gyár i szá ma:......................................................................................................................................................

Ha a tá mo ga tást köz vet len szám lá zás alap ján, hõ- vagy táv hõ szol gál ta tás ra te kin tet tel kéri, ak kor kér jük meg ad ni a
kö vet ke zõ ada to kat:
A hõ- vagy táv hõ szol gál ta tó meg ne ve zé se: ........................................................................................................................
Ügy fél azo no sí tó szám:........................................................................................................................................................
Hõ vé te le zé si hely azo no sí tó:...............................................................................................................................................
A mérõ azo no sí tó szá ma/hõ köz pont azo no sí tó szá ma: .......................................................................................................

A fen ti ré szen csak azon ada to kat kell fel tün tet ni, ame lyek a szám lán sze re pel nek. Azon igény lõk nek, akik a szol gál ta -
tó ré szé re díj szét osz tás nél kül fi ze tõ tár sas ház ban lak nak (vagyis ne vük re a szol gál ta tó nem ál lít ki szám lát), a kö zös
kép vi se lõ nyi lat ko za tát csa tol ni uk kell!

A ké re lem hez mel lé kel ni kell:
– a ké re lem be nyúj tá sá nak hó nap já ban – amennyi ben az még nem ke rült ki bo csá tás ra, a ké re lem be nyúj tá sát meg elõ -

zõ hó nap ban (el szá mo lá si idõ szak ban) ki ál lí tott gáz-, illetve táv hõ-szol gál ta tá si szám la (rész szám la) má so la tát,
– kö zös mé rõ vel ren del ke zõ tár sas há zi la kás ban lakó, gáz szol gál ta tást igény be vevõ fo gyasz tó, valamint a táv hõ szol -

gál ta tás díj át a szol gál ta tó ré szé re díj szét osz tás nél kül fi ze tõ tár sas ház ese tén a kö zös kép vi se lõ (5) be kez dés sze rin ti nyi -
lat ko za tát, to váb bá a tár sas ház ré szé re a ké re lem be nyúj tá sá nak hó nap já ban – amennyi ben az még nem ke rült ki bo csá -
tás ra, a ké re lem be nyúj tá sát meg elõ zõ hó nap ban – (nem ha von kén ti szám lá zás ese tén a ké re lem be nyúj tá sát meg elõ zõ
fo gyasz tá si idõ szak ban) ki ál lí tott gáz-, illetve táv hõ-szol gál ta tá si szám la má so la tát,

– a szol gál ta tás ba új on nan be kap csolt fo gyasz tá si hely ese tén a szer zõ dés má so la tát.

5. Nyi lat ko zat

Tu do má sul ve szem, hogy a Ma gyar Ál lam kincs tár ille té kes Re gi o ná lis Igaz ga tó sá ga, ille tõ leg az ál lam i adó ha tó ság
– a szo ciá lis igaz ga tás ról és szo ciá lis el lá tá sok ról  szóló 1993. évi III. tör vény 55/D.  §-ában fog lal tak alap ján – a tá mo ga -
tás ra való jo go sult ság fenn ál lá sá nak el len õr zé sé re jo go sult.

Tu do má sul ve szem, hogy a jo go su lat la nul igény be vett tá mo ga tást ka mat tal nö vel ten va gyok kö te les egy összeg ben
vissza fi zet ni.

Ki je len tem, hogy sem én, sem a ház tar tá som ban élõ sze mély más la kó in gat lan ra tá mo ga tást nem vesz(ek) igény be.
Bün te tõ jo gi fe le lõs sé gem tu da tá ban ki je len tem, hogy a ké re lem ben fel tün te tett ada tok a va ló ság nak meg fe lel nek.

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

.........................................
az igény lõ alá írá sa

Tájékoztató az igénylõlap kitöltéséhez

Ener gia költ sé ge ik (gáz fo gyasz tás, illetve hõ- és táv hõ fel hasz ná lás) meg fi ze té sé hez a 2008. évi jo go sult sá gi idõ szak -
ban azok a ház tar tá sok (egy lak cí men együtt lakó sze mé lyek) jo go sul tak tá mo ga tás ra, akik nek az egy fo gyasz tá si egy -
ség re jutó havi net tó jö ve del me nem ha lad ja meg az öreg sé gi nyug díj igény lõ lap be nyúj tá sa idõ pont já ban ér vé nyes leg -
ki sebb össze gé nek há rom és fél sze re sét.

Fo gyasz tá si egy ség alatt a ház tar tás tag ja i nak – a ház tar tá son be lü li fo gyasz tá si szer ke ze tet ki fe je zõ – arány szá mát
kell ér te ni, amely az aláb bi:

– elsõ nagy ko rú tag já nak arány szá ma 1,0,
– má so dik nagy ko rú tag já nak arány szá ma 0,9,
– ház tar tás min den to váb bi nagy ko rú tag já nak arány szá ma 0,8,
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– ház tar tás elsõ és má so dik kis ko rú tag já nak arány szá ma sze mé lyen ként 0,8,

– ház tar tás min den to váb bi kis ko rú tag já nak arány szá ma ta gon ként 0,7.

Ha a ház tar tás va la me lyik tag ja tar tós be teg ség vagy fo gya té kos ság  miatt ma ga sabb össze gû csa lá di pót lék ban vagy
fo gya té kos sá gi tá mo ga tás ban ré sze sül, vagy va la me lyik ház tar tás tag ra te kin tet tel ma ga sabb össze gû csa lá di pót lé kot fo -
lyó sí ta nak, ak kor a rá te kin tet tel figye lembe vett arány szám 0,2-vel nö vek szik. Ha a ház tar tás ban gyer me két egyedül -
állóként ne ve lõ szü lõ él, ak kor a ház tar tás fo gyasz tá si egy sé ge szin tén 0,2-vel nö vek szik.

Gyer me két egye dül ne ve lõ szü lõ nek mi nõ sül, aki ha ja don, nõt len, öz vegy, el vált vagy há zas tár sá tól kü lön él, és nincs
élet tár sa.

Gyer mek:

– a húsz éves nél fi a ta labb, ön ál ló ke re set tel nem ren del ke zõ; a hu szon há rom éves nél fi a ta labb, ön ál ló ke re set tel nem
ren del ke zõ, nap pa li ok ta tás mun ka rend je sze rint ta nul má nyo kat foly ta tó; a hu szon öt éves nél fi a ta labb, ön ál ló ke re set tel
nem ren del ke zõ, fel sõ ok ta tá si in téz mény nap pa li ta go za tán ta nul má nyo kat foly ta tó vér sze rin ti, örök be fo ga dott, illetve
ne velt gyer mek, illetve

– kor ha tár ra való te kin tet nél kül a tar tó san be teg, az au tis ta, illetve a tes ti, ér zék szer vi, ér tel mi vagy be széd fo gya té kos 
vér sze rin ti, örök be fo ga dott, illetve ne velt gyer mek.

Az egy fo gyasz tá si egy ség re jutó jö ve del met úgy kell ki szá mí ta ni, hogy a ház tar tás össz jö ve del mét osz ta ni kell a ház -
tar tás tag jai fo gyasz tá si egy sé gé nek együt tes össze gé vel.

Ha Ön úgy íté li meg, hogy jo go sult a tá mo ga tás ra, ak kor azt az igény lõ lap ki töl té sé vel igé nyel he ti. Az igény lõ lap hoz
hoz zá fér het a Ma gyar Ál lam kincs tár Re gi o ná lis Igaz ga tó sá gai és a te le pü lé si ön kor mány za tok ügy fél fo ga dás ra nyit va
álló he lyi sé ge i ben, ille tõ leg le tölt he ti a www.szmm.gov.hu, és a www.al lam kincs tar.gov.hu web la pok ról.

Amennyi ben jo go sult a tá mo ga tás ra, úgy az a ké re lem be nyúj tá sát kö ve tõ hó nap elsõ nap já tól – de leg ko ráb ban 2008.
ja nu ár 1-jé tõl – a 2008. de cem ber 31-éig ter je dõ idõ szak ra ke rül meg ál la pí tás ra.

A tá mo ga tás a szol gál ta tó ál tal ki bo csá tott szám lá ban az Ön ál tal fel hasz nált hõ mennyi ség után ke rül jó vá írás ra. Gáz -
fo gyasz tás ese tén a tá mo ga tás 2000 m3-ig (68 000 MJ-ig), nagy csa lá dos ház tar tás ese tén 4000 m3-ig (136 000 MJ-ig)
 írható jóvá.

Nagy csa lá dos nak mi nõ sül, aki há rom vagy több gyer mek után kap csa lá di pót lé kot, vagy 1-2 gyer mek után kap ugyan
csa lá di pót lé kot, de a há rom vagy több gyer mek után járó gyer me ken kén ti összeg ben, mert to váb bi olyan gyer mek e van,
aki a csa lá di pót lék össze gé nek szá mí tá sa kor be szá mít (pél dá ul rend sze res jö ve de lem mel nem ren del ke zõ fel sõ ok ta tá si
hall ga tó, vagy a 18. élet évét be töl tött tar tó san be teg vagy sú lyo san fo gya té kos gyer mek, aki sa ját jo gán jo go sult a csa lá di 
pót lék ra).

Az igény lõ lap elsõ rész e azo kat az ada to kat tar tal maz za, ame lye ket min den ké rel me zõ nek ki kell töl te nie, füg get le nül
at tól, hogy mi lyen tá mo ga tást igé nyel.

Ké rel me zõ az a sze mély, aki a szol gál ta tó val a ház tar tá si (la kos sá gi) ár sza bá sú szer zõ dést meg kö töt te, te hát aki nek a
ne vé re a szol gál ta tá si szám la ki ál lí tás ra ke rül. Kö zös mé rõ vel ren del ke zõ tár sas ház ese té ben a ké rel me zõ a gáz- vagy
táv hõ szol gál ta tás dí já nak meg fi ze té sé re kö te les sze mély, akit a kö zös kép vi se lõ iga zo lá sá ban meg ne vez.

Lak cím: a be je len tett la kó hely vagy tar tóz ko dá si hely, több lak cím ese tén az, ahol az il le tõ élet vi tel sze rû en la kik.

Jö ve de lem: az el is mert költ sé gek kel és a be fi ze té si kö te le zett ség gel csök ken tett

– a sze mé lyi jö ve de lem adó ról  szóló tör vény sze rint meg ha tá ro zott, bel föld rõl vagy kül föld rõl szár ma zó – meg szer -
zett – va gyo ni ér ték (be vé tel), ide ért ve a jö ve de lem ként figye lembe nem vett be vé telt és az adó men tes jö ve del met is,

– az a be vé tel, amely után az egy sze rû sí tett vál lal ko zói adó ról, illetve az egy sze rû sí tett köz te her vi se lé si hoz zá já ru lás -
ról  szóló tör vény sze rint adót, illetve hoz zá já ru lást kell fi zet ni.

El is mert költ ség nek mi nõ sül a sze mé lyi jö ve de lem adó ról  szóló tör vény ben el is mert költ ség, valamint a fi ze tett tar tás -
díj. Ha a ma gán sze mély az egy sze rû sí tett vál lal ko zói adó vagy egy sze rû sí tett köz te her vi se lé si hoz zá já ru lás alap já ul
szol gá ló be vé telt sze rez, a be vé tel csök kent he tõ a sze mé lyi jö ve de lem adó ról  szóló tör vény sze rint el is mert költ ség nek
mi nõ sü lõ iga zolt ki adá sok kal, en nek hi á nyá ban a be vé tel 40%-ával. Ha a me zõ gaz da sá gi õs ter me lõ adó évi õs ter me lés -
bõl szár ma zó be vé te le nem több a kis ter me lés ér ték ha tá rá nál (illet ve ha ré szé re tá mo ga tást fo lyó sí tot tak, annak a fo lyó sí -
tott tá mo ga tás sal nö velt össze gé nél), ak kor a be vé tel csök kent he tõ az iga zolt költ sé gek kel, to váb bá a be vé tel 40%-ának
meg fe le lõ összeg gel, vagy a be vé tel 85%-ának, ille tõ leg ál lat te nyész tés ese tén 94%-ának meg fe le lõ összeg gel.

Be fi ze té si kö te le zett ség nek mi nõ sül a sze mé lyi jö ve de lem adó, az egy sze rû sí tett vál lal ko zá si adó, a ma gán sze mélyt
ter he lõ egy sze rû sí tett köz te her vi se lé si hoz zá já ru lás, egész ség biz to sí tá si hoz zá já ru lás és já ru lék, egész ség ügyi szol gál ta -
tá si já ru lék, nyug díj já ru lék, nyug díj biz to sí tá si já ru lék, ma gán-nyug díj pénz tá ri tag díj és mun ka vál la lói já ru lék.
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A jö ve del mi ada tok alatt havi net tó jö ve del met kell ér te ni, ezért a ké re lem ben a sze mé lyi jö ve de lem adó val, a tár sa da -
lom biz to sí tá si já ru lék kal, ma gán-nyug díj pénz tá ri tag díj jal és a mun ka vál la lói já ru lék kal csök ken tett net tó jö ve del mi
ada to kat kell fel tün tet ni.

Havi jö ve de lem:

– havi rend sze res ség gel járó – nem vál lal ko zás ból, illetve õs ter me lõi te vé keny ség bõl (a továb biak ban együtt: vál lal -
ko zás) szár ma zó – jö ve de lem ese tén a ké re lem be nyúj tá sát meg elõ zõ hó nap ban meg szer zett jö ve de lem,

– nem havi rend sze res ség gel szer zett, illetve vál lal ko zás ból szár ma zó jö ve de lem ese tén a ké re lem be nyúj tá sá nak hó -
nap ját köz vet le nül meg elõ zõ ti zen két hó nap alatt szer zett jö ve de lem egy havi át la ga. Azon hó na pok nál, ame lyek adó be -
val lás sal már le zárt idõ szak ra es nek, a jö ve del met a be val lott éves jö ve de lem nek e hó na pok kal ará nyos össze gé ben kell
be szá mí ta ni.

Ha a vál lal ko zá si te vé keny ség meg kez dé sé tõl el telt idõ tar tam nem éri el a 12 hó na pot, ak kor az egy havi át la gos jö ve -
del met a vál lal ko zá si te vé keny ség idõ tar ta ma alap ján kell ki szá mí ta ni.

A jö ve de lem szá mí tás nál fi gyel men kí vül kell hagy ni

– a ké re lem be nyúj tá sát meg elõ zõ en meg szûnt havi rend sze res jö ve del met,

– a vál lal ko zás ból szár ma zó jö ve del met, fel té ve, hogy a vál lal ko zá si te vé keny ség meg szûnt.

A vál lal ko zá si te vé keny ség ak kor te kint he tõ meg szûnt nek, ha a vál lal ko zói en ge délyt, illetve az õs ter me lõi iga zol -
ványt vissza ad ták vagy vissza von ták, ille tõ leg a tár sas vál lal ko zást tö röl ték a cég jegy zék bõl.

Nem mi nõ sül jö ve de lem nek, így a jö ve del mek kö zött sem kell fel tün tet ni:

– a te me té si se gély, az al kal man ként adott át me ne ti se gély, a la kás fenn tar tá si tá mo ga tás, az adós ság csök ken té si tá -
mo ga tás,

– a rend kí vü li gyer mek vé del mi tá mo ga tás, a Gyvt. 20/A.  §-a sze rin ti pénz be li tá mo ga tás, a Gyvt. 20/B.  §-ának
(4)–(5) be kez dé se sze rin ti pót lék, a ne ve lõ szü lõk szá má ra fi ze tett ne ve lé si díj és kü lön el lát mány,

– az anya sá gi tá mo ga tás,

– a ti zen har ma dik havi nyug díj,

– a sze mé lyes gon dos ko dá sért fi ze ten dõ sze mé lyi té rí té si díj meg ál la pí tá sa ki vé te lé vel a sú lyos moz gás kor lá to zott
sze mé lyek pénz be li köz le ke dé si ked vez mé nyei, a va kok sze mé lyi já ra dé ka és a fo gya té kos sá gi tá mo ga tás,

– a fo ga dó szer ve zet ál tal az ön kén tes nek kü lön tör vény alap ján biz to sí tott jut ta tás,

– annak az al kal mi mun ka vál la lói könyv vel tör té nõ fog lal koz ta tás nak a havi el len ér té ke, amely a tel jes mun ka idõ ben
fog lal koz ta tott mun ka vál laló kü lön jog sza bály sze rin ti kö te le zõ leg ki sebb mun ka bé ré nek (mi ni mál bér) 50%-át nem ha -
lad ja meg),

– a házi se gít ség nyúj tás ke re té ben tár sa dal mi gon do zá sért ka pott tisz te let díj,

– az ener gia fel hasz ná lás hoz nyúj tott tá mo ga tás.

A la kás ban együtt élõ sze mé lyek (a ház tar tás ta gok) jö ve del mét kü lön-kü lön kell fel tün tet ni.

Jel lem zõ jö ve de lem tí pu sok:

Ke re sõ te vé keny ség bõl szár ma zó jö ve de lem nek mi nõ sül min den olyan be vé tel, amely mun ka vég zés bõl szár ma zik,
pél dá ul: mun ka bér, meg bí zá si díj, vál lal ko zás ból szár ma zó jö ve de lem.

A gyer mek ne ve lé sé hez, gon do zá sá hoz kap cso ló dó el lá tá sok: ter hes sé gi-gyer mek ágyi se gély, gyer mek gon do zá si díj,
gyer mek gon do zá si se gély, gyer mek ne ve lé si tá mo ga tás, csa lá di pót lék, gyer mek tar tás díj.

Nyug el lá tás és egyéb nyug díj sze rû rend sze res szo ciá lis el lá tá sok: öreg sé gi, rok kant sá gi, bal ese ti rok kant sá gi nyug díj, 
öz ve gyi és szü lõi nyug díj, ár va el lá tás és bal ese ti hoz zá tar to zói nyug el lá tá sok, bá nyász nyug díj, a kor en ged mé nyes nyug -
díj, egyes mû vé sze ti te vé keny sé get foly ta tók öreg sé gi nyug dí ja, a szol gá la ti nyug díj, elõ nyug díj, a me zõ gaz da sá gi szö -
vet ke ze ti já ra dék, a me zõ gaz da sá gi szak szö vet ke ze ti já ra dék és a me zõ gaz da sá gi szak szö vet ke ze ti ta gok nö velt össze gû
já ra dé ka; rend sze res szo ciá lis já ra dék, át me ne ti já ra dék, bá nyász dol go zók egész ség ká ro so dá si já ra dé ka, rok kant sá gi já -
ra dék, nem ze ti gon do zá si díj, nem ze ti helyt ál lá sért pót lék, há zas tár si pót lék, há zas társ után járó jö ve de lem pót lék, ha di -
gon do zot ti pénz el lá tá sok.

A te le pü lé si ön kor mány zat és a mun ka ügyi szer vek ál tal fo lyó sí tott el lá tá sok: kü lö nö sen az idõs ko rú ak já ra dé ka, a
rend sze res szo ciá lis se gély, az ápo lá si díj, a mun ka nél kü li já ra dék, ál lás ke re sé si já ra dék, ál lás ke re sé si se gély, kép zé si tá -
mo ga tás ként fo lyó sí tott ke re set pót ló jut ta tás.

Egyéb jö ve de lem: pél dá ul a táp pénz, az ösz tön díj, ne ve lõ szü lõi díj, szo ciá lis gon do zói díj, vég ki elé gí tés, tõ ke jö ve de -
lem, illetve min den olyan jö ve de lem, amely az elõ zõek ben nem ke rült fel tün te tés re.
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2. számú melléklet a 289/2007. (X. 31.) Korm. rendelethez

„A” nyilatkozat

Alul írott ...................................................... (név, meg ne ve zés) ..................................... (cím, szék hely), mint kö zös
kép vi se lõ, a la kos sá gi ve ze té kes gáz fo gyasz tás és táv hõ fel hasz ná lás szo ciá lis tá mo ga tá sá ról  szóló 289/2007. (X. 31.)
Korm. ren de let 4.  §-ának (4)–(5) be kez dé sé ben fog lal tak alap ján iga zo lom, hogy ........................................ (név)
.................... (lak cím)

 kö zös mé rõ vel ren del ke zõ tár sas há zi la kás ban lakó, gáz szol gál ta tást igény be vevõ sze mély, vagy
 a táv hõ szol gál ta tás díj át a szol gál ta tó ré szé re díj szét osz tás nél kül fi ze tõ tár sas ház la kó ja (a meg fe le lõ négy zet be X je let

kell ten ni),
aki a szol gál ta tá si díj meg fi ze té sé re kö te les.

Azo no sí tó ada tok a gáz szol gál ta tást igény be vevõ sze mély re te kin tet tel ki töl tött nyi lat ko zat ese tén:
A gáz szol gál ta tó meg ne ve zé se: ..........................................................................................................................................
Ügy fél azo no sí tó szá ma vagy a hi vat ko zá si szám: .............................................................................................................
Fo gyasz tá si hely azo no sí tó szá ma vagy a szer zõ dés szá ma:...............................................................................................
A gáz mé rõ gyár i szá ma:......................................................................................................................................................

Azo no sí tó ada tok a táv hõ szol gál ta tást igény be vevõ sze mély re te kin tet tel ki töl tött nyi lat ko zat ese tén:
A hõ- vagy táv hõ szol gál ta tó meg ne ve zé se: ........................................................................................................................
A mérõ azo no sí tó szá ma/hõ köz pont azo no sí tó szá ma: .......................................................................................................
Ügy fél azo no sí tó szá ma: .....................................................................................................................................................
Hõ vé te le zé si hely azo no sí tó:...............................................................................................................................................
Ne ve zett sze mély ál tal la kott la kás fo gyasz tá sá nak a tár sas ház fo gyasz tá sá ra jutó há nya da (négy ti ze des jegy pon tos ság -
gal): .....................................................................................................................................................................................

Kelt: ..........................................., ....................................

.............................................................
alá írás

„B” nyilatkozat
a szolgáltatás igénybevételének megszûnésérõl

Alul írott ................................................................ (név, meg ne ve zés) .............................................. (cím, szék hely),
mint kö zös kép vi se lõ, a la kos sá gi ve ze té kes gáz fo gyasz tás és táv hõ fel hasz ná lás szo ciá lis tá mo ga tá sá ról  szóló 289/2007.
(X. 31.) Korm. ren de let 6.  §-ának (4) be kez dé sé ben fog lal tak alap ján be je len tem, hogy
................................................................................................................................................................................. (név)
............................................................................................................................................................................ (lak cím)
................................................................................................................................................................ (ha tá ro zat szám)
.................................................................................................... (fo gyasz tá si há nya da, négy ti ze des jegy pon tos ság gal)
............................................................................................................................................. (a szol gál ta tó meg ne ve zé se)
mint

 kö zös mé rõ vel ren del ke zõ tár sas há zi la kás ban lakó, gáz szol gál ta tást igény be vevõ sze mély, vagy

 a táv hõ szolgál ta tás díj át a szol gál ta tó ré szé re díj szét osz tás nél kül fi zetõ tár sas ház la kó ja (a meg fe le lõ négy zet be
 X je let kell ten ni),
ré szé rõl a gáz- vagy táv hõ szol gál ta tás igény be vé te le ...................................................................... nap já tól meg szûnt.

Kelt: ..........................................., ....................................

.............................................................
alá írás
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3. számú melléklet a 289/2007. (X. 31.) Korm. rendelethez

Az energiafelhasználási támogatásra jogosultakról  szóló értesítés adattartalma

A tá mo ga tást meg ál la pí tó szerv meg ne ve zé se: .................................................................................................................

A tá mo ga tást meg ál la pí tó ha tá ro zat szá ma: ......................................................................................................................

Fo gyasz tó 

 neve: ..............................................................................................................................................................................

 szü le té si he lye: ..............................................................................................................................................................

 szü le té si ide je: ...............................................................................................................................................................

 lak cí me (fo gyasz tá si hely): ...........................................................................................................................................

A jo go sult ság kez dõ idõ pont ja: .........................................................................................................................................

A szol gál ta tó nál sze rep lõ azo no sí tó szám (ügy fél-azo no sí tó, fo gyasz tá si hely azo no sí tó, szer zõ dés szám, hi vat ko zá si
szám): ................................................................................................................................................................................

A jo go sul tat meg il le tõ faj la gos tá mo ga tás [a la kos sá gi ve ze té kes gáz fo gyasz tás és táv hõ fel hasz ná lás szo ciá lis támo -
gatásáról  szóló 289/2007. (X. 31.) Korm. ren de let [R.] 3.  §-a (1) vagy (2) be kez dé sé nek meg fe le lõ pont já ra tör té nõ hi va tko -
zással]: ...............................................................................................................................................................................

Gáz fo gyasz tás tá mo ga tá sá nak fel sõ ha tá ra [az R. 3.  §-ának (3) be kez dé se sze rint]: ........................................................

Gáz mé rõ gyár i szá ma: .......................................................................................................................................................

A kö zös mé rõ vel ren del ke zõ, gáz szol gál ta tást igény be vevõ tár sas há zi fo gyasz tó, valamint a táv hõ szol gál ta tás díj át a
szol gál ta tó ré szé re díj szét osz tás nél kül fi ze tõ tár sas ház ban lakó fo gyasz tó ese tén a jo go sult la ká sá ra esõ fo gyasz tá si há -
nyad: ..................................................................................................................................................................................

Dá tum: ..............................................................

4. számú melléklet a 289/2007. (X. 31.) Korm. rendelethez

Fogyasztási jelleggörbe

Hó nap Ja nu ár Feb ru ár Már ci us Áp ri lis Má jus Jú ni us

Éves 
fo gyasz tás %-a

19,4281 16,3743 14,0081 8,0834 2,8712 0,9973

Hó nap Jú li us Au gusz tus Szep tem ber Ok tó ber No vem ber De cem ber

Éves 
fo gyasz tás %-a

0,8046 0,8877 1,7422 5,8505 11,7688 17,1838
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5. számú melléklet a 289/2007. (X. 31.) Korm. rendelethez

Kimutatás a jóváírt energiatámogatás visszaigényléséhez

A szol gál ta tó azo no sí tó ja: ...................................................................................................................................................

A szol gál ta tó meg ne ve zé se: ................................................................................................................................................

A szol gál ta tó szék he lye: .....................................................................................................................................................

A szol gál ta tó adó szá ma: .....................................................................................................................................................

A szol gál ta tó bank szám la szá ma: ........................................................................................................................................

Az ügy in té zõ neve és el ér he tõ sé gei: ...................................................................................................................................

A vissza igény lés sor szá ma:.................................................................................................................................................

A szám lák ki bo csá tá si idõ sza ka (tárgy idõ szak):.................................................................................................................

A la kos sá gi ve ze té kes gáz fo gyasz tás és táv hõ fel hasz ná lás szo ciá lis tá mo ga tá sá ról  szóló 289/2007. (X. 31.) Korm.
ren de let (R.) 10.  §-ának (2) be kez dé se sze rin ti szám lák da rab szá ma és a jó vá írt tá mo ga tás:

Jo go sult sá gi ka te gó ria: az R. 3.  § (1) vagy (2) bek.

Össze sen

a) pont ja b) pont ja c) pont ja d) pont ja

1. Tá mo ga tás jó vá írá sá val 
ki bo csá tott szám lák szá ma
(db)

2. Tá mo ga tás jó vá írá sa kor
figye lembe vett, szám lá zott
hõ mennyi ség (MJ vagy GJ)

tárgy idõ szak ban

jo go sult sá gi idõ -
szak ban össze sen

3. Elõ irány zat ból igé nyelt 
tá mo ga tás (Ft)

tárgy idõ szak ban

jo go sult sá gi idõ -
szak ban össze sen

4. Elõ irány zat nak vissza té rí -
ten dõ tá mo ga tás (Ft)

tárgy idõ szak ban

jo go sult sá gi idõ -
szak ban össze sen

5. Össze sen (a 3. és a 4. pont
kü lönb sé ge)

tárgy idõ szak ban

jo go sult sá gi idõ -
szak ban össze sen

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

.........................................................................
szol gál ta tó (cég sze rû alá írás)



A Kormány
290/2007. (X. 31.) Korm.

rendelete

az építõipari kivitelezési tevékenységrõl, az építési
naplóról és a kivitelezési dokumentáció tartalmáról

A Kor mány az épí tett kör nye zet ala kí tá sá ról és vé del -
mé rõl  szóló 1997. évi LXXVIII. tör vény (a továb biak ban:
Étv.) 62.  §-a (1) be kez dé sé nek f), i) és o) pont ja i ban ka pott
fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de li el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1.  §

(1) E ren de let ha tá lya – a (2) és (3) be kez dés ben meg ha -
tá ro zott ki vé tel lel – ki ter jed

a) az épí tõ ipa ri ki vi te le zé si te vé keny ség foly ta tá sá ra,

b) az épí tõ ipa ri ki vi te le zé si te vé keny ség meg va ló sí tá -
sá ban részt ve võ épít te tõ, be ru há zás le bo nyo lí tó, ter ve zõ,
terv el len õr, ki vi te le zõ, fe le lõs mû sza ki ve ze tõ, ter ve zõi
mû ve ze tõ és épí té si mû sza ki ellen õr fel ada ta i ra,

c) az épí té si napló és a fel mé ré si napló ve ze té sé re,

d) a ki vi te le zé si do ku men tá ció tar tal mi kö ve tel mé nye i re,

e) a terv el len õr zés re,

f) az épí tõ ipa ri ki vi te le zé si te vé keny ség meg kez dé sé -
nek be je len té sé vel kap cso la tos adat szol gál ta tás ra, és

g) az épí tõ ipa ri ki vi te le zé si te vé keny ség be fe je zé sé vel
kap cso la tos el já rá sok ra.

(2) E ren de let nek a ki vi te le zé si do ku men tá ci ó ra vo nat -
ko zó elõ írásait – az an ten nák, an ten na tar tó szer ke ze tek és
csat la ko zó mû tár gyak ki vé te lé vel – a sa já tos épít mény faj -
ták ra és a mû em lé kek re ak kor kell al kal maz ni, ha kü lön
jog sza bály más ként nem ren del ke zik.

(3) E ren de let nek az épí tõ ipa ri ki vi te le zé si te vé keny -
ség gel kap cso la tos adat szol gál ta tás ra vo nat ko zó elõ írásait
az atom ener gia al kal ma zá sá ra szol gá ló, a nem zet biz ton sá -
gi, a hon vé del mi és a ka to nai célú épít mé nyek re nem kell
al kal maz ni.

(4) A köz be szer zé sek rõl  szóló 2003. évi CXXIX.  tör -
vény (a továb biak ban: Kbt.) ha tá lya alá tar to zó épí té si be -
ru há zá sok ese té ben a Kbt. és az épí té si be ru há zá sok köz -
be szer zé sek kel kap cso la tos rész le tes sza bá lya i ról  szóló
kor mány ren de let ál tal nem sza bá lyo zott kér dé sek ben
e ren de let elõ írásait kell al kal maz ni.

Értelmezõ rendelkezések

2.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban
a) épí tõ ipa ri ki vi te le zé si te vé keny ség: min den olyan

épí té si-sze re lé si mun ka vagy mun kák összes sé ge, illetve
az ezek hez kap cso ló dó egyéb épí té si te vé keny ség, amely
jel lem zõ en irá nyí tó, ellen õr zõ és ter me lõ te vé keny ség
ered mé nye kép pen va ló sul meg,

b) épí té si mun ka te rü let: az épí tõ ipa ri ki vi te le zé si te vé -
keny ség vég zé sé nek he lye; en nek mi nõ sül a mun ka szer ve -
zés sel össze füg gõ fel vo nu lá si, elõ ké szí té si, valamint a te -
vé keny ség vég zé sé hez szük sé ges épí té si anya gok, gé pek,
szer ke ze tek, sze rel vé nyek és fel vo nu lá si épü le tek el he lye -
zé sé re és az elõ ké szí tõ tech no ló gi ai mun ka fo lya ma tok el -
vég zé sé re szol gá ló te rü let is,

c) épí té si szak mun ka: szak irá nyú ké pe sí tés sel, jog sza -
bály vagy szab vány alap ján vé gez he tõ épí té si-sze re lé si
mun ka,

d) épí té si-sze re lé si mun ka: az épít mé nyek, épít mény ré -
szek meg épí té sé re, bõ ví té sé re, kor sze rû sí té sé re, fel újí tá sá -
ra, át ala kí tá sá ra, hely re ál lí tá sá ra, kar ban tar tá sá ra, ja ví tá -
sá ra vagy le bon tá sá ra irá nyuló tel jes körû vagy szak ági
mun ka,

e) jó kar ban tar tó te vé keny ség: a meg lé võ épít mény,
épít mény rész kár meg elõ zé sé re, kár el há rí tá sá ra, kar ban tar -
tá sá ra, hely re ál lí tá sá ra, fel újí tá sá ra, ja ví tá sá ra, ren del te -
tés sze rû és biz ton sá gos hasz ná lat ra al kal mas sá té te lé re,
illetve en nek és üzem biz ton sá gá nak meg tar tá sá ra irá nyuló 
épí té si-sze re lé si mun ka.

II. Fejezet

ÉPÍTÕIPARI KIVITELEZÉSI TEVÉKENYSÉG

3.  §

(1) Az épít te tõ a vál lal ko zó ki vi te le zõ vel (al vál lal ko zói
szer zõ dés ese tén a vál lal ko zó ki vi te le zõ az al vál lal ko zó
ki vi te le zõ vel) a meg va ló su ló épí tõ ipa ri ki vi te le zé si te vé -
keny ség vagy épí té si sze re lé si mun ka vég zé sé re épí té si
szer zõ dést köt, ame lyet a kü lön jog sza bály sze rint épí tés -
ügyi ha tó sá gi en ge dély hez kö tött épít mény, épí té si te vé -
keny ség meg va ló sí tá sa, to váb bá a Kbt. ha tá lya alá tar to zó
épí té si be ru há zás ese tén írás ba kell fog lal ni.

(2) A szer zõ dés tar tal maz za
a) a szer zõ dés tár gyá ban meg je löl ve a vál lalt épí tõ ipa ri 

ki vi te le zé si te vé keny ség vagy épí té si-sze re lé si mun ka
pon tos meg ne ve zé sét, az épí té si mun ka te rü let pon tos kö -
rül írá sát (cím, hely raj zi szám), az épít mény re, épí té si te vé -
keny ség re vo nat ko zó kö ve tel mény (mennyi sé gi és mi nõ -
sé gi mu ta tók) meg ha tá ro zá sá val,

b) a vál lalt tel je sí té si ha tár idõ ket rész le te sen (ide ért ve a 
ki vi te le zé si terv szol gál ta tá si, épí té si mun ka te rü let át adá -
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sá nak, az épí té si napló meg nyi tá sá nak idõ pont ját, a ter ve -
zett kez dés, a rész tel je sí tés, az át adás-át vé tel, a birtokba -
adás ha tár ide jét vagy ha tár nap ját, az igé nyelt be fe je zé si
ha tár idõt vagy ha tár na pot is),

c) a vál lal ko zói díj össze ge mel lett az el szá mo lás for -
má ját, mód ját, a fi ze tés mód ját, ha tár ide jét,

d) annak rög zí té sét, hogy az épí tõ ipa ri ki vi te le zé si te -
vé keny ség vég zé sé hez, a szer zõ dés tel je sí té sé be a vál lal -
ko zó ki vi te le zõ igény be vesz-e al vál lal ko zó ki vi te le zõt,

e) a ki vi te le zé si do ku men tá ció szol gál ta tá sá ra vonat -
kozó ren del ke zést.

(3) A (2) be kez dés ben nem sza bá lyo zott kér dé sek ben a
Pol gá ri Tör vény könyv nek (a továb biak ban: Ptk.) az épí té -
si szer zõ dés re vo nat ko zó ren del ke zé sei irány adó ak.

4.  §

(1) Az épí tés ügyi ha tó sá gi en ge dély hez kö tött épít -
mény, egyéb épí té si te vé keny ség épí tõ ipa ri ki vi te le zé si te -
vé keny sé ge az Étv. 39.  §-ának (1) be kez dé sé ben meg ha tá -
ro zot tak sze rint foly tat ha tó.

(2) Az épí tés ügyi ha tó sá gi en ge dély hez (be je len tés hez)
nem kö tött épít mény, épí té si te vé keny ség épí tõ ipa ri ki vi te -
le zé si te vé keny sé ge ak kor foly tat ha tó, ha

a) az épí tés ügyi jog sza bá lyok, ide ért ve a he lyi épí té si
sza bály za tot és a sza bá lyo zá si ter vet is,

b) az or szá gos te le pü lés ren de zé si és épí té si kö ve tel mé -
nyek, és

c) más ha tó ság (vé dõ te rü le ti, biz ton sá gi, köz egész ség -
ügyi, tûz vé del mi, kör nye zet vé del mi, kul tu rá lis örök ség vé -
del mi és ter mé szet vé del mi, a mun ka vé del mi stb.)
elõ írásait meg tart ják.

(3) Az épí té si mun ka te rü le ten az épít te tõ meg bí zá sá ból
egy ide jû leg, vagy egy mást köve tõen több vál lal ko zó ki vi -
te le zõ is vé gez het épí té si-sze re lé si mun kát. A vál lal ko zó
ki vi te le zõ az épí té si-sze re lé si mun ka foly ta tá sá ra al vál lal -
ko zó ki vi te le zõt ve het igény be.

(4) Az épí tõ ipa ri ki vi te le zé si te vé keny ség meg kez dé se -
kor az épít te tõ az épí té si mun ka te rü le tet át ad ja a vál lal ko -
zó ki vi te le zõ ré szé re. Az al vál lal ko zó ki vi te le zõ ré szé re az 
épí té si te rü le tet a vál lal ko zó ki vi te le zõ adja át.

(5) Az épí té si mun ka te rü let át adá sá val egy ide jû leg meg
kell nyit ni az épí té si nap lót és ab ban a (4) be kez dés sze rin ti 
át adás-át vé telt – az idõ pont, a te vé keny ség és a mun ka te -
rü let meg je lö lé sé vel – rög zí te ni kell.

(6) A 23.  § sze rint elõ ze tes be je len tés hez kö tött épí tõ -
ipa ri ki vi te le zé si te vé keny ség meg kez dé se kor az épí té si
mun ka te rü le ten a köz te rü let rõl jól lát ha tó he lyen el he lye -
zett táb lán fel kell tün tet ni

a) az épít te tõ ne vét, meg ne ve zé sét,
b) az épí tõ ipa ri ki vi te le zé si te vé keny ség tár gyát, kez -

dé si és vár ha tó be fe je zé si idõ pont ját, az épí té si en ge dély
szá mát,

c) a vál lal ko zó ki vi te le zõ meg ne ve zé sét,
d) a ter ve zõ ne vét, meg ne ve zé sét.

III. Fejezet

AZ ÉPÍTÕIPARI KIVITELEZÉSI TEVÉKENYSÉG
RÉSZTVEVÕI

Résztvevõk

5.  §

Az épít te tõ, a be ru há zás le bo nyo lí tó, a ter ve zõ (a ki vi te -
le zé si do ku men tá ció ter ve zõ je, ide ért ve a szak ági ter ve zõt
is), a terv el len õr, a vál lal ko zó ki vi te le zõ, az al vál lal ko zó
ki vi te le zõ, a fe le lõs mû sza ki ve ze tõ, a ter ve zõi mû ve ze tõ,
az épí té si mû sza ki ellen õr, valamint a kü lön jog sza bály
sze rin ti biz ton sá gi és egész ség vé del mi ko or di ná tor
(a továb biak ban: az épí tõ ipa ri ki vi te le zé si te vé keny ség
részt ve või) kö te le sek együtt mû köd ni a ki vi te le zé si fo lya -
ma tok meg va ló sí tá sa ér de ké ben.

Az építtetõ

6.  §

(1) Az épít te tõ az épí tõ ipa ri ki vi te le zé si te vé keny ség
meg kez dé sé hez és foly ta tá sá hoz szük sé ges en ge dé lyek jo -
go sult ja.

(2) Az épí té si be ru há zás elõ ké szí té se, le bo nyo lí tá sa,
szer ve zé se so rán az Étv. 43.  §-ának (1)–(2) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zot ta kon túl me nõ en az épít te tõ fel ada ta:

a) az épí tõ ipa ri ki vi te le zé si te vé keny ség meg va ló sí tá -
sá hoz szük sé ges ha tó sá gi en ge dé lyek meg szer zé se, szer -
zõ dé sek meg kö té se,

b) a ter ve zõ ki vá lasz tá sa, jog sza bály ban meg ha tá ro zott 
ese tek ben a ter ve zõ ki vá lasz tá sá ra terv pá lyá za ti el já rás le -
bo nyo lí tá sa, a ter ve zõi mû ve ze tés biz to sí tá sa,

c) az 1. mel lék let ben meg ha tá ro zott tar tal mú ki vi te le -
zé si do ku men tá ció meg lé té rõl való gon dos ko dás, az ab ban 
fog lal tak be tar ta tá sa,

d) az Étv. 39.  §-ának (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
eset ben az épí té si szak mun kás ki vá lasz tá sa,

e) az épí té si napló el len õr zé se,
f) a mû sza ki át adás-át vé te li és a bir tok ba a dá si el já rás -

ban való rész vé tel,
g) az iga zol tan el vég zett tel je sí té sek pénz ügyi el szá -

mo lá sá nak el len õr zé se.

A beruházáslebonyolító

7.  §

A jog sza bály ban meg ha tá ro zott szak ma gya kor lá si jo -
go sult ság gal ren del ke zõ be ru há zás le bo nyo lí tó fel ada ta
– ha a fe lek el té rõ en nem ál la pod nak meg – a 6.  § (2) be -
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kez dé sé ben fog lal tak ke re té ben, az épít te tõ ál ta lá nos meg -
bí zott ja ként

a) szer zõ dé sek meg kö té se az épít te tõ ne vé ben,
b) a be ru há zás meg in dí tá sá hoz szük sé ges sze mé lyi fel -

té te lek meg ha tá ro zá sa, dön té sek elõ ké szí té se,
c) szük ség sze rint elõ ta nul má nyok (kü lö nö sen váz lat -

terv, ta nul mány terv, meg va ló sít ha tó sá gi ta nul mány) ké -
szít te té se, az épí tõ ipa ri ki vi te le zé si te vé keny ség meg va ló -
sí tá sá hoz szük sé ges ha tó sá gi en ge dé lyek meg szer zé se,

d) a be ru há zás gaz da sá gi szá mí tá sa i nak elõ ké szí té se
(rá for dí tá sok, ár in dex, meg té rü lé si mu ta tók, ho zam stb.),

e) a meg bí zás tár gyá ra vo nat ko zó költ ség becs lés ké szí -
té se, elõ- és utó kal ku lá ci ós elem zé sek ké szí té se,

f) a ki vi te le zés re vo nat ko zó aján la ti, rész vé te li, il le tõ -
leg aján lat té te li fel hí vás el ké szí té se, a do ku men tá ció el ké -
szít te té se, kö ve tel mé nyek meg fo gal ma zá sa, aján lat adók
kér dé se i nek meg vá la szo lá sa,

g) az épí té si be ru há zás ra irá nyuló köz be szer zé si el já rás 
le bo nyo lí tá sa ér de ké ben az épít te tõ ál tal meg ha tá ro zott
kü lön jog sza bály sze rin ti egyéb fel ada tok el lá tá sa,

h) a ki vi te le zé si do ku men tá ci ó nak az egyes épít mény -
faj ták nak meg fe le lõ mó don és mér ték ben tör té nõ el ké szít -
te té se,

i) a ter ve zõ, a vál lal ko zó ki vi te le zõ, az épí té si mû sza ki
ellen õr ki vá lasz tá sa, te vé keny sé gük ko or di ná ci ó ja,

j) az épít te tõ ál tal vál lalt szol gál ta tá sok biz to sí tá sa,
k) ár vi ták ren de zé se,
l) az épí té si mun ka te rü let ki vá lasz tá sa, biz to sí tá sa, át -

adá sa a ki vi te le zõ ré szé re.

A tervezõ

8.  §

(1) Az épít te tõ vagy meg bí zá sa alap ján a vál lal ko zó ki -
vi te le zõ, illetve a be ru há zás le bo nyo lí tó a ter ve zõ vel a ki -
vi te le zé si do ku men tá ció el ké szí té sé re ter ve zé si szer zõ dést 
köt, me lyet a kü lön jog sza bály sze rint épí tés ügyi ha tó sá gi
en ge dély hez kö tött épít mé nyek, épí té si te vé keny sé gek
ese tén írás ba kell fog lal ni.

(2) A szer zõ dés tar tal maz za
a) a szer zõ dés tár gyá ban meg je löl ve a vál lalt ter ve zé si

te vé keny ség (szak ági ter ve zé si te vé keny ség) pon tos meg -
ne ve zé sét, a do ku men tá ci ó ra vo nat ko zó kö ve tel mény
(mennyi sé gi és mi nõ sé gi mu ta tók) meg ha tá ro zá sá val,

b) a tel je sí té si ha tár idõ ket (fi gye lem mel a sza ka szos
terv szol gál ta tás ra is),

c) a vál lal ko zá si díj össze ge mel lett az el szá mo lás for -
má ját, mód ját, a fi ze tés mód ját, ha tár ide jét.

(3) A (2) be kez dés ben nem sza bá lyo zott kér dé sek ben a
Ptk.-nak a ter ve zé si szer zõ dés re vo nat ko zó ren del ke zé sei
irány adó ak.

(4) A ter ve zõ a jog erõs és vég re hajt ha tó épí tés ügyi ha -
tó sá gi en ge dély és a hoz zá tar to zó, jó vá ha gyott, en ge dé -
lye zé si zá ra dék kal el lá tott do ku men tá ció alap ján szak sze -
rû mû sza ki tar tal mú ki vi te le zé si do ku men tá ci ót ké szít.

(5) A ter ve zõ a ki vi te le zé si do ku men tá ció ré sze ként ter -
ve zõi nyi lat ko za tot tesz, amely tar tal maz za:

a) a ter ve zett épí té si te vé keny ség
aa) he lyét, cí mét, hely raj zi szá mát, az in gat lan jog sza -

bá lyi vé dett sé gé re való uta lást,
ab) meg ne ve zé sét, rö vid le írá sát (tar tal mát), jellem -

zõit,
b) a kör nye zet meg ha tá ro zó jel lem zõ it, vé dett sé gi mi -

nõ sí té sét,
c) az épí té sze ti-mû sza ki ter ve zõ és a szak ági ter ve zõk

ne vét, cí mét, alá írá sát, ter ve zõi jo go sult sá guk iga zo lá sát,
az ál ta luk ter ve zett do ku men tá ció(rész) meg ne ve zé sét,

d) annak ki nyil vá ní tá sát, hogy
da) az ál ta la ter ve zett mû sza ki meg ol dás meg fe lel a vo -

nat ko zó jog sza bá lyok nak, így kü lö nö sen az Étv.
31.  §-ának (1)–(2) és (4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott kö -
ve tel mé nyek nek, az or szá gos te le pü lés ren de zé si és épí té si
kö ve tel mé nyek nek és az ese ti ha tó sá gi elõ írásoknak,

db) a vo nat ko zó nem ze ti szab vány tól el té rõ mû sza ki
meg ol dás al kal ma zá sa ese tén a szer ke zet, el já rás vagy szá -
mí tá si mód szer a szab vá nyos sal leg alább egyen ér té kû,

dc) az épí té si en ge dé lye zé si terv és a ki vi te le zé si terv
össz hang ban van,

dd) a do ku men tá ció a kü lön jog sza bály sze rin ti biz ton -
sá gi és egész ség vé del mi ko or di ná tor köz re mû kö dé sé vel
ké szült, és

de) mû em lé ki vé dett ség ese tén az örök ség vé del mi ha -
tó sá gi en ge dély ren del ke zés re áll,

e) a be ter ve zett épí té si ter mé kek meg fe le lõ ség iga zo lá -
sá ra vo nat ko zó nyi lat ko za tot, to váb bá

f) annak is mer te té sét, ha az en ge dé lye zé si do ku men tá -
ci ó tól – a jog sza bá lyok ke re te in be lül – a ki vi te le zé si do -
ku men tá ció el tér.

(6) A ter ve zõ szak ma gya kor lá si jo go sult sá gát a ter ve zõi 
nyi lat ko za ton a név jegy zé ki be jegy zé si (nyil ván tar tá si)
szá ma fel tün te té sé vel iga zol ja.

(7) A ter ve zõ az Étv. 33.  §-ának (1) be kez dé sé ben fog -
lal ta kon túl me nõ en fe le lõs az ál ta la ké szí tett ki vi te le zé si
do ku men tá ció tech no ló gi ai meg va ló sít ha tó sá gá ért.

(8) A ki vi te le zé si do ku men tá ci ót az (5) be kez dés sze rin -
ti nyi lat ko za tá val a ter ve zõ a szer zõ dés ben meg ál la pí tott
ellen ér ték kéz hez vé te lét köve tõen – a ter ve zé si szer zõ dés
tel je sí té se ként – alá írá sá val el lát va fel hasz ná lás cél já ból
az (1) be kez dés sze rin ti szer zõ dõ fél bir to ká ba adja.

(9) A ter ve zõ biz to sít ja a terv el len õr szá má ra a ter vek
sza ka szos ren del ke zés re bo csá tá sát.

A tervellenõr

9.  §

(1) A ki vi te le zé si do ku men tá ci ót (do ku men tá ció részt)
a) tö meg tar tóz ko dás ra szol gá ló épít mény,
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b) tö meg tar tóz ko dás ra szol gá ló he lyi sé get tar tal ma zó
épít mény,

c) 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 ben meg ha tá ro zott és meg be csül he tõ en leg alább
300 fõt meg ha la dó sze mély éle tét, egész sé gét ve szé lyez te -
tõ, sú lyos kár ese ményt, ka taszt ró fát vá rat lan tönk re me ne -
te lé bõl fa ka dó an elõ idé zõ épít mény, vagy

d) a hon vé del mi és ka to nai célú épít mé nyek

ese té ben – az Étv. 33.  §-ának (2) be kez dé sé ben meg ha tá -
ro zot tak sze rint – terv el len õr ellen õr zi.

(2) A terv el len õr zést az épít te tõ meg bí zá sá ból szak ma -
gya kor lá si jo go sult ság gal ren del ke zõ terv el len õr vég zi.

(3) A terv el len õr az ellen õr zés so rán terv el len õri nyi lat -
ko za tot ké szít, amely tar tal maz za

a) az épí té si te vé keny ség

aa) he lyét, cí mét, hely raj zi szá mát,

ab) meg ne ve zé sét, rö vid le írá sát (tar tal mát), jel lem zõ it,

b) az épít te tõ ne vét, meg ne ve zé sét,

c) az el len õr zött ter ve zõk ne vét, cí mét, jo go sult sá guk
(név jegy zé ki be jegy zé sük) szá mát,

d) az el len õr zött do ku men tá ció (rész) meg ne ve zé sét,

e) a terv el len õr(ök) ne vét, cí mét, alá írá sát és jo go sult -
sá gá nak iga zo lá sát, cég jegy zék szá mát, adó szá mát,

f) annak ki nyil vá ní tá sát, hogy

fa) az ál ta la el len õr zött mû sza ki meg ol dás meg fe lel a
vo nat ko zó jog sza bá lyok nak, így kü lö nö sen az Étv.
31.  §-ában meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek nek, vo nat ko zó
szab vá nyok nak, az or szá gos épí té si kö ve tel mé nyek nek és
az ese ti ha tó sá gi elõ írásoknak,

fb) a vo nat ko zó nem ze ti szab vány tól el té rõ mû sza ki
meg ol dás al kal ma zá sa ese tén a szer ke zet, el já rás vagy szá -
mí tá si mód szer a szab vá nyos sal leg alább egyen ér té kû,

g) annak is mer te té sét, ha az en ge dé lye zé si do ku men tá -
ci ó tól – a jog sza bá lyok ke re te in be lül – a ki vi te le zé si do -
ku men tá ció el tér.

(4) A terv el len õr ter ve zõi, ki vi te le zõi, anyag be szál lí tói
és fe le lõs mû sza ki ve ze tõi te vé keny sé get nem vé gez het az
ál ta la el len õr zött épí té si-sze re lé si mun ká ban. A terv el len -
õr to váb bá nem lát hat el terv el len õri fel ada to kat olyan épí -
té si-sze re lé si mun ka ese té ben, ahol a ki vi te le zé si, anyag -
be szál lí tói te vé keny sé get olyan gaz dál ko dó szer ve zet
[Ptk. 685.  § c) pont ja] vég zi, amely nek a terv el len õr tag ja,
illetve amellyel mun ka vég zés re irá nyuló jog vi szony ban
áll. A Kbt. ha tá lya alá tar to zó épí té si be ru há zá sok ese té ben 
a terv el len õr az elõ zõek ben fel so rolt te vé keny sé ge ket
foly ta tók nak hoz zá tar to zó ja nem le het, ve lük mun ka vég -
zés re irá nyuló jog vi szony ban nem áll hat.

(5) Ha a terv el len õr azt ál la pít ja meg, hogy a ki vi te le zé si 
do ku men tá ció (do ku men tá ció rész) nem fe le l meg a jog -
sza bá lyi elõ írásoknak, az épí tõ ipa ri ki vi te le zé si te vé keny -
ség vég zé se nem kezd he tõ meg.

A kivitelezõ

10.  §

(1) Ki vi te le zõ nek mi nõ sül az épí tõ ipa ri ki vi te le zé si te -
vé keny sé get foly ta tó vál lal ko zó ki vi te le zõ és al vál lal ko zó
ki vi te le zõ.

(2) A vál lal ko zó ki vi te le zõ olyan ter mé sze tes vagy jogi
sze mély, jogi sze mé lyi ség nél kü li gaz da sá gi tár sa ság, aki -
vel vagy amellyel az épít te tõ, vagy az épít te tõ ne vé ben a
be ru há zás le bo nyo lí tó épí té si szer zõ dést köt az épí tõ ipa ri
ki vi te le zé si te vé keny ség tel jes el vég zé sé re, vagy egyes
épí té si-sze re lé si mun kák el vég zé sé re.

(3) Az al vál lal ko zó ki vi te le zõ olyan ter mé sze tes vagy
jogi sze mély, jogi sze mé lyi ség nél kü li gaz da sá gi tár sa ság,
aki vel vagy amellyel a vál lal ko zó ki vi te le zõ vagy az al vál -
lal ko zó ki vi te le zõ épí té si szer zõ dést köt az épí tõ ipa ri ki vi -
te le zé si te vé keny ség ré szét ké pe zõ épí té si-sze re lé si mun -
ka el vég zé sé re. A Kbt. ha tá lya alá tar to zó épí té si be ru há -
zá sok ese té ben a Kbt. 4.  §-ának 2. pont ja is irány adó.

11.  §

(1) A vál lal ko zó és az al vál lal ko zó ki vi te le zõ csak olyan 
épí tõ ipa ri ki vi te le zé si te vé keny sé get vé gez het

a) amely – az Étv. 39.  §-ának (4) be kez dé sé ben meg -
határozott ese tek ki vé te lé vel – te vé keny sé gi kö ré ben  sze -
repel,

b) amely nek vég zé sé hez

ba) – az Étv. 39.  §-ának (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro -
zot tak ki vé te lé vel – ren del ke zik az Étv. 39.  §-ának (1) be -
kez dé se b) pont já ban meg ha tá ro zott fe le lõs mû sza ki ve ze -
tõ vel,

bb) ele gen dõ szá mú és meg fe le lõ szak ké pe sí té sû mun -
ka vál laló áll ren del ke zés re,

bc) a ki vi te le zé si do ku men tá ció az épí té si mun ka he -
lyen ren del ke zés re áll,

bd) az épí té si nap lót az épí té si te rü le ten meg nyi tot ták,

c) amely nek meg kez dé sé hez és vég zé sé hez ren del ke -
zés re áll nak az épí tés ügyi ha tó sá gi el já rá sok ról, valamint a 
te lek ala kí tá si és az épí té sze ti-mû sza ki do ku men tá ci ók tar -
tal má ról  szóló jog sza bály ban meg ha tá ro zott ha tó sá gi
 engedélyek, mû em lék ese tén az örök ség vé del mi ha tó sá gi
en ge dély,

d) amely nek vég zé sé re vo nat ko zó an az épít te tõ vel a
3.  § (2) be kez dés sze rint írás ban szer zõ dést kö töt tek, és

e) amely nek meg kez dé sé hez az e ren de let ben elõ írt be -
je len té si kö te le zett sé gé nek az épít te tõ ha tár idõ ben ele get
tett, és az épí tés fel ügye le ti ha tó ság az épí tõ ipa ri ki vi te le -
zé si te vé keny ség vég zé sét nem til tot ta meg.
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(2) A vál lal ko zó és az al vál lal ko zó ki vi te le zõ fel ada ta
az Étv. 40.  §-ának (1) be kez dé sé ben, valamint 43.  §-ának
(2) be kez dé sé ben fog lal ta kon túl me nõ en:

a) az épí tõ ipa ri ki vi te le zé si te vé keny ség meg kez dé se -
kor az épít te tõ tõl (al vál lal ko zó ki vi te le zõ ese té ben a vál -
lal ko zó ki vi te le zõ tõl) az épí té si mun ka te rü let át vé te le,
annak szük ség sze rin ti lõ szer men te sí té se,

b) az épí té si napló meg nyi tá sa az e jog sza bály ban meg -
ha tá ro zot tak sze rint,

c) az épí té si mun ka te rü le ten ke let ke zett épí té si-bon tá si
hul la dék mennyi sé gé nek és faj tá já nak fo lya ma tos ve ze té -
se az épí té si nap ló ban a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro -
zot tak sze rint,

d) annak fo lya ma tos el len õr zé se, hogy az (1) be kez dés
c) pont já ban meg ha tá ro zot tak ren del ke zés re áll nak-e,

e) az épí tés so rán már meg lé võ, illetve elõ ke rü lõ ter mé -
sze ti, kul tu rá lis örök sé gi, épí té sze ti ér té kek meg õr zé se,

f) annak biz to sí tá sa, hogy az épí té si mun ka te rü le ten
csak olyan sze mé lyek tar tóz kod ja nak, akik erre jo go sult -
ság gal ren del kez nek, és az épí té si napló ál tal iga zol tan
részt vesz nek a napi mun ká ban, annak el len õr zé sé ben és
irá nyí tá sá ban,

g) az át adás-át vé te li el já rás so rán a be ren de zé sek, rend -
sze rek mû kö dé si pró bá ja és a ta pasz talt rend el le nes sé gek,
hi á nyos sá gok meg szün te té se, szük ség ese tén a pró ba meg -
is mét lé se,

h) a ki vi te le zés be fe je zé sé vel a szük sé ges ki vi te le zõi
nyi lat ko za tok, mé ré si jegy zõ köny vek ki ál lí tá sa, az al kal -
ma zott épí té si ter mé kek meg fe le lõs sé gét iga zo ló ta nú sít -
vá nyok ren del ke zés re bo csá tá sa,

i) az épít mény ren del te tés sze rû és biz ton sá gos hasz ná -
lat ra al kal mas sá vá lá sa kor (az épí tõ ipa ri ki vi te le zé si te vé -
keny ség be fe je zé se kor) az épí té si mun ka te rü let át adá sa az
épít te tõ nek,

j) az épí té si mun ka te rü let õr zé sé nek biz to sí tá sa,

k) az épí té si mun kák be fe jez té vel az épí té si te rü let rõl
való le vo nu lás vég re haj tá sa.

(3) A ki vi te le zõ a (2) be kez dés e) pont já ban meg ha tá ro -
zott fel adat tel je sí té sé vel kap cso la tos költ sé ge it annak el -
szá mo lá sa ese tén az épít te tõ kö te les meg té rí te ni.

(4) A vál lal ko zó ki vi te le zõ fel ada ta – a (2) be kez dés ben
fog lal ta kon túl me nõ en –

a) ha az épít te tõ nem je löl te ki, az al vál lal ko zó ki vi te le -
zõk ki vá lasz tá sa,

b) az al vál lal ko zó ki vi te le zõk kel tör té nõ egyez te té sek
ko or di ná lá sa, te vé keny sé gük össze han go lá sa,

c) az épí té si napló ve ze té se, egyes ese tek ben, az er rõl
 szóló meg álla po dás alap ján az al vál lal ko zói épí té si napló
ve ze té se.

(5) A ki vi te le zõ az épí té si napló ve ze té sé vel a fe le lõs
mû sza ki ve ze tõ jét meg bíz hat ja. Az erre irá nyuló meg ál la -
po dást mind két fél alá írá sá val az épí té si nap ló ban rög zí te -
ni kell.

A felelõs mûszaki vezetõ

12.  §

(1) Az épí té si mun ka te rü le ten vég zett épí té si-sze re lé si
mun kát – az Étv. 39.  §-ának (3) be kez dé sé ben fog lal tak ki -
vé te lé vel – fe le lõs mû sza ki ve ze tõ irá nyít ja.

(2) A fe le lõs mû sza ki ve ze tõ te vé keny sé ge a vál lal ko zó
(al vál lal ko zó) ki vi te le zõ épí té si szer zõ dé sé ben vál lalt épí -
tõ ipa ri ki vi te le zé si te vé keny ség nek vagy meg ha tá ro zott
ré szé nek irá nyí tá sá ra ter jed ki.

(3) A fe le lõs mû sza ki ve ze tõ fel ada ta:

a) az épí té si-sze re lé si mun ká ra vo nat ko zó jog sza bá -
lyok (szak mai és mi nõ sé gi kö ve tel mé nyek), mun ka vé del -
mi, tûz vé del mi, kör nye zet vé del mi, mû em lék vé del mi, ter -
mé szet vé del mi, köz egész ség ügyi és más kö te le zõ ha tó sá gi 
elõ írások, to váb bá az épí tés ügyi ha tó sá gi (lé te sí té si) en ge -
dé lyek be tar ta tá sa, azok be tar tá sá nak az ál ta la ve ze tett
épít ke zé sen való el len õr zé se,

b) az épí té si napló ve ze té se, el len õr zé se és le zá rá sa, ha
erre a ki vi te le zõ tõl meg bí zást ka pott,

c) az épí tõ ipa ri ki vi te le zé si te vé keny ség mun ka fo lya -
ma ta i nak szak sze rû meg szer ve zé se,

d) a ki vi te le zés so rán a mi nõ sé gi kö ve tel mé nyek biz to -
sí tá sa, a tech no ló gi ai, a mun ka vé del mi és az egész ség ügyi
elõ írások be tar ta tá sa,

e) a ki tû zés he lyes sé gé nek, valamint a ta laj me cha ni kai
és egyéb vizs gá la tok meg tör tén té nek el len õr zé se,

f) a szük sé ges mi nõ sé gi vizs gá la tok és min ta vé te lek el -
vé gez te té se,

g) az azon na li in téz ke dést igény lõ épí té si mû sza ki fel -
ada tok meg ha tá ro zá sa és irá nyí tá sa,

h) a ki vi te le zé si ter vek tõl el té rõ, nem épí té si (lé te sí té si) 
en ge dély kö te les ki vi te le zés nek az épí té si nap ló ban tör té nõ 
fel tün te té se,

i) az épí tõ ipa ri ki vi te le zé si te vé keny ség be fe je zé se kor,
az épí té si napló alap ján az 5. mel lék let sze rin ti hul la -
dék-nyil ván tar tó lap ki töl té se és az épít te tõ nek tör té nõ át -
adá sa,

j) az épít mény hasz ná lat ba vé te li (fenn ma ra dá si) en ge -
dé lye zé sé hez (be je len té sé hez) a fe le lõs mû sza ki ve ze tõ -
nek szak te rü le té re vo nat ko zó – 13.  § sze rin ti tar tal mú –
nyi lat ko zat meg té te le,

k) az át adás-át vé te li el já rás ban és a hasz ná lat ba vé te li
en ge dé lye zé si el já rás ban való köz re mû kö dés és az eh hez
szük sé ges nyi lat ko za tok meg té te le.

(4) A fe le lõs mû sza ki ve ze tõ – a kü lön jog sza bály ban
meg ha tá ro zot tak sze rint – az épí té si mun ka te rü let rõl szár -
ma zó ter mé sze tes épí tõ anya gok és a bon tott épí té si ter mé -
kek – szük ség sze rint szak ér tõ vel tör té nõ – vizs gá la tát
köve tõen dönt azok ke ze lé sé rõl, épí té si cél ra való meg fe -
le lõs sé gé rõl, is mé telt fel hasz nál ha tó sá gá ról, be épít he tõ sé -
gé rõl. Dön té sét az épí té si nap ló ba be kell je gyez nie.
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(5) A vál lal ko zó ki vi te le zõ fe le lõs mû sza ki ve ze tõ jé nek
fel ada ta az (1)–(4) be kez dés ben meg ha tá ro zot ta kon túl -
me nõ en az al vál lal ko zó ki vi te le zõk

a) fe le lõs mû sza ki ve ze tõ i vel, valamint a szak ági fe le -
lõs mû sza ki ve ze tõk kel való együtt mû kö dés,

b) a ve lük tör té nõ egyez te té sek ko or di ná lá sa,

c) te vé keny sé gük össze han go lá sa,

d) a hasz ná lat ba vé te li en ge dé lye zé si el já rás hoz szük sé -
ges fe le lõs mû sza ki ve ze tõi nyi lat ko zat meg adá sa az al vál -
lal ko zói és a szak ági fe le lõs mû sza ki ve ze tõi nyi lat ko za tok 
alap ján.

(6) A fe le lõs mû sza ki ve ze tõ tar tós aka dá lyoz ta tá sa ese -
tén a ki vi te le zõ nek gon dos kod nia kell a he lyet te sí tés rõl. A
he lyet te sí tés ide je alatt el vég zett épí tõ ipa ri ki vi te le zé si te -
vé keny sé gért a fe le lõs mû sza ki ve ze tõt he lyet te sí tõ – a kü -
lön jog sza bály sze rin ti jo go sult ság gal ren del ke zõ – sze -
mély fe le l.

(7) A fe le lõs mû sza ki ve ze tõ egyes te vé keny sé gek (pl.
mun ka he lyi irá nyí tás), illetve épí té si-sze re lé si szak te rü le -
tek irá nyí tá sá val a te vé keny ség nek meg fe le lõ – kü lön jog -
sza bály sze rin ti – ké pe sí tés sel ren del ke zõ sze mélyt is
meg bíz hat.

13.  §

A kü lön jog sza bály sze rint épí tés ügyi ha tó sá gi en ge -
dély hez kö tött épí tõ ipa ri ki vi te le zé si te vé keny sé gek be fe -
je zé sét köve tõen a fe le lõs mû sza ki ve ze tõ ar ról nyi lat ko -
zik, hogy

a) az épí tõ ipa ri ki vi te le zé si te vé keny sé get a jog erõs és
vég re hajt ha tó épí té si en ge dély nek és a jó vá ha gyott épí té -
sze ti-mû sza ki terv do ku men tá ci ó nak, valamint

b) e ren de let 1. mel lék le te sze rin ti tar tal mú és ren del ke -
zés re álló ki vi te le zé si (meg va ló sí tá si) ter vek nek meg fele -
lõen,

c) az épí tõ ipa ri ki vi te le zé si te vé keny ség re vo nat ko zó
jog sza bá lyok, ál ta lá nos ér vé nyû és ese ti elõ írások, így kü -
lö nö sen a sta ti kai és az épü let ener ge ti kai kö ve tel mé nyek,
szak mai, mi nõ sé gi, kör nye zet vé del mi és biz ton sá gi elõ -
írások meg tar tá sá val szak sze rû en vé gez ték,

d) az épít mény ki vi te le zé se so rán al kal ma zott mû sza ki
meg ol dás az Étv. 31.  §-a (2) be kez dé sé nek c)–h) pont já ban 
meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek nek meg fe lel,

e) az épü let (épü let rész) a ki vi te le zé si do ku men tá ció
ré sze ként ké szült ener ge ti kai szá mí tás ban figye lembe vett
mé re tek nek, ada tok nak és anyag jel lem zõk nek meg fele -
lõen va ló sult meg és a ter ve zett mû sza ki jel lem zõ jû épü let -
gé pé sze ti be ren de zé se ket sze rel ték be,

f) a kü lön jog sza bály ban elõ írt egyez te tés ered mé nye -
kép pen a köz mû el lá tás szak sze rû en biz to sí tott,

g) az épí té si mun ka te rü le ten ke let ke zett épí té si-bon tá si 
hul la dék mennyi sé ge el ér te-e a kü lön jog sza bály ban elõ írt
mér té ket, az elõ írások sze rint ke zel ték és az épí tõ ipa ri ki -

vi te le zé si te vé keny ség be fe je zé se kor a mun ka te rü let rõl a
kü lön jog sza bály ban fog lal tak sze rint el szál lí tot ták,

h) az épít mény ren del te tés sze rû és biz ton sá gos hasz ná -
lat ra al kal mas.

A tervezõi mûvezetõ

14.  §

Az Étv. 33.  §-ának (4) be kez dé se sze rin ti ter ve zõi mû -
ve ze tés re (ide ért ve a szak ági ter ve zõi mû ve ze tést is) a be -
ru há zás le bo nyo lí tó is meg bí zást ad hat.

Az építési mûszaki ellenõr

15.  §

(1) Kö te le zõ épí té si mû sza ki el len õrt meg bíz ni, ha
a) az épí tõ ipa ri ki vi te le zé si te vé keny sé get több vál lal -

ko zó ki vi te le zõ vég zi, vagy
b) az épí té si be ru há zás a Kbt. ha tá lya alá tar to zik.

(2) Az épí té si mû sza ki ellen õr az épí tõ ipa ri ki vi te le zé si
te vé keny ség tel jes fo lya ma tá ban elõ se gí ti és ellen õr zi a
vo nat ko zó jog sza bá lyok, ha tó sá gi elõ írások, szab vá nyok,
szer zõ dé sek és a ki vi te le zé si do ku men tá ció be tar tá sát.

(3) Az épít te tõ hely szí ni kép vi se lõ je ként – ha a fe lek el -
té rõ en nem ál la pod tak meg – az épí té si mû sza ki ellen õr
fel ada ta:

a) az Étv. 43.  §-a (1) be kez dé sé nek b)–d) és g) pont ja i -
ban meg ha tá ro zot tak,

b) az épí tõ ipa ri ki vi te le zé si te vé keny ség, az építési-
 szerelési mun ka szak sze rû sé gé nek el len õr zé se a jog erõs és 
vég re hajt ha tó épí té si (lé te sí té si) en ge dély, illetve mû em -
lék ese tén örök ség vé del mi ha tó sá gi en ge dély és a hoz zá
tar to zó jó vá ha gyott épí té sze ti-mû sza ki do ku men tá ció,
valamint a ki vi te le zé si do ku men tá ció alap ján,

c) az épít mény ki tû zé se he lyes sé gé nek, szük ség ese tén
a ta laj me cha ni kai, kör nye zet vé del mi és egyéb fel mé ré sek,
vizs gá la tok meg tör tén té nek el len õr zé se,

d) az épí té si napló(k) el len õr zé se, a be jegy zé sek és
egyéb jegy zõ köny vek el len jegy zé se, ész re vé te le zé se,

e) a hi bák, hi á nyos sá gok, el té ré sek fel tün te té se az épí -
té si nap ló ban,

f) a mû sza ki, illetve gaz da sá gi szük sé ges ség bõl in do -
kolt terv vál toz ta tá sok kal kap cso la tos ja vas la tok meg té te le 
az épít te tõ ré szé re,

g) a mun kák el ta ka rá sa elõtt azok mennyi sé gi és mi nõ -
sé gi el len õr zé se,

h) az át adás-át vé te li és a bir tok ba a dá si el já rás ban való
rész vé tel,

i) egyes épít mény faj ták mû sza ki tel je sít mény-jel lem -
zõ i nek el len õr zé se, a tech no ló gi á val össze füg gõ bizton -
sági elõ írások be tar tá sá nak el len õr zé se,
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j) a be épí tett anya gok, kész ter mé kek és be ren de zé sek
meg fe le lõ ség-iga zo lá sa meg lé té nek el len õr zé se,

k) a mû sza ki el len õri fel ada tok el vég zé sé nek do ku -
men tá lá sa az épí té si nap ló ban,

l) mû sza ki kér dé sek ben az épít te tõ dön té se i nek elõ ké -
szí té se,

m) mû sza ki kér dé sek ben ja vas lat té tel (pl. szak ér tõ be -
vo ná sá ra),

n) pénz ügyi el szá mo lá sok, fel mé ré sek el len õr zé se,
o) tel je sí tés iga zo lás.

(4) Ha az épí tõ ipa ri ki vi te le zé si te vé keny sé get több vál -
lal ko zó ki vi te le zõ vég zi, az épí té si mû sza ki ellen õr össze -
han gol ja a fe le lõs mû sza ki ve ze tõk te vé keny sé gét és gon -
dos ko dik ar ról, hogy az el vég zett épí té si-sze re lé si mun kák 
(rész mun kák) vo nat ko zá sá ban az egyes ki vi te le zõk fe le lõs 
mû sza ki ve ze tõi ál tal tett nyi lat ko za tok – az épí té si napló
ré sze ként – a hasz ná lat ba vé te li en ge dély irán ti ké re lem be -
nyúj tá sa kor az épít te tõ és az épí tés ügyi ha tó ság ren del ke -
zé sé re áll ja nak.

(5) Az épí té si mû sza ki ellen õr hiba, hi á nyos ság meg ál -
la pí tá sá ról, a terv és a szer zõ dés sze rin ti tel je sí tést be fo lyá -
so ló min den kö rül mény rõl kö te les az épít te tõt ha la dék ta la -
nul ér te sí te ni.

IV. Fejezet

A KIVITELEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ

16.  §

(1) Épí tés ügyi ha tó sá gi en ge dély hez kö tött épí té si te vé -
keny ség – a (3) be kez dés ben fog lal tak figye lembe véte -
lével – az 1. mel lék let ben meg ha tá ro zott tar tal mú és rész -
le te zett sé gû ki vi te le zé si do ku men tá ció alap ján vé gez he tõ.
Mû em lék ese tén az örök ség vé del mi ha tó ság örök ség vé -
del mi ér dek bõl egye di leg meg ha tá ro zott tar tal mú rész let -
ter vek ké szí té sét ír hat ja elõ.

(2) A do ku men tá ci ó ban az Étv. 31.  §-a (2) be kez dé sé -
nak c)–h) pont ja i ban meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek tel je -
sí té sét a vo nat ko zó nem ze ti szab vá nyok vagy azok kal leg -
alább egyen ér té kû mû sza ki meg ol dás al kal ma zá sá val kell
iga zol ni.

(3) A ki vi te le zé si do ku men tá ció tar tal ma azo nos az épí -
té si en ge dé lye zé si (be je len té si) do ku men tá ció tar tal má val
az aláb bi épít mé nye ket érin tõ épí tõ ipa ri ki vi te le zé si te vé -
keny ség ese tén:

a) leg fel jebb há rom szin tes (alá pin cé zett föld szint+te -
tõ tér-be épí té ses) la kó épü let és annak hasz ná la tá val szo ro -
san össze füg gõ ren del te té sû épít mé nyek (pl. barkács -
mûhely, ru ha szá rí tó, mo só kony ha, tü ze lõ tá ro ló, gép -
kocsi-, mo tor-, bi cik li tá ro ló, zöld ség tá ro ló, mel lék épít mé -
nyek), me lyek nek a la kó épü let tel együtt szá mí tott összes
szint te rü le te leg fel jebb 250 m2,

b) az épí tés ügyi ha tó sá gi el já rá sok ról, valamint a te lek -
ala kí tá si és az épí té sze ti-mû sza ki do ku men tá ci ók tar tal -
má ról  szóló kü lön jog sza bály sze rint be je len tés hez kö tött
épít mé nyek,

c) pol gá ri lõ tér,
d) hír köz lé si épít mény,
e) nem köz hasz ná la tú park, ját szó tér, sport pá lya,
f) ke rí tés,
g) tám fa lak, ha a meg tá masz tott föld ma gas sá ga nem

ha lad ja meg az 1,5 m-t,
h) mû em lé ki vé de lem alatt álló épít mény vagy jog sza -

bály ban meg ha tá ro zott vé de lem mel érin tett mû em lé ki te -
rü le ten álló meg lé võ épít mény hom lok za tán vég zett épí té -
si te vé keny ség (pl. át ala kí tás, fel újí tás, nyí lás zá ró cse re,
va ko lás, szí ne zés, fe lü let kép zés), a hom lok za tá ra, fö dé -
mé re vagy te tõ ze té re sze relt bár mely sze rel vény, be ren de -
zés, an ten na, an ten na tar tó szer ke zet, mû tárgy lé te sí té se; az 
ilyen épít mé nye ken, te rü le te ken hir de té si vagy rek lám cé lú 
épít mé nyek, be ren de zé sek, szer ke ze tek el he lye zé se so rán.

(4) Az épí té si en ge dé lye zé si do ku men tá ci ón túl me nõ en
a) tar tó szer ke ze ti ki vi te le zé si do ku men tá ci ót kell ké -

szí te ni, ha
aa) az épü let tar tó szer ke ze te vagy annak ele mei mo no -

lit vas be ton,
ab) az aa) pont ban fog lal tak ki vé te lé vel a te her hor dó

szer ke zet 5,4 m-es fal- vagy osz lop köz nél na gyobb ki vál -
tást tar tal maz,

ac) elõ re gyár tott fö dém szer ke zet 6,6 m-es fal- vagy
osz lop köz nél na gyobb ki vál tást tar tal maz,

ad) a te tõ szer ke zet ben a talp sze le me nek tá vol sá ga,
vagy bár hol lévõ meg tá masz tás nél kü li át hi da lás meg ha -
lad ja a 6,0 m-t,

b) épü let gé pé sze ti ki vi te le zé si do ku men tá ci ót kell ké -
szí te ni, ha az épít mény be 30 kW-nál na gyobb hõ ter me lõ
be ren de zés ke rül be épí tés re,

c) épü let vil la mos sá gi ki vi te le zé si do ku men tá ci ót kell
ké szí te ni, ha  7 kW-nál na gyobb az épít mény elekt ro mos
áram tel je sít mény fel vé te le,

d) ener ge ti kai szá mí tást kell ké szí te ni a kü lön jog sza -
bály ban meg ha tá ro zott ese tek ben, az ott meg ha tá ro zot tak
sze rint.

(5) Az épít mé nyek re vo nat ko zó kö ve tel mé nyek tel jes
kö ré re ki ter je dõ ki vi te le zé si do ku men tá ci ót kell ké szí te ni,
mely az épí tõk, sze re lõk, gyár tók szá má ra a gyárt mány terv 
el ké szí té sé hez a meg va ló sí tás hoz szük sé ges és elég sé ges
min den köz vet len in for má ci ót, uta sí tást tar tal maz, to váb -
bá ta nú sít ja az épí té si en ge dé lye zé si és a kü lön jog sza bály
sze rin ti aján lat ké ré si mû sza ki do ku men tá ci ó ban rész le te -
zett kö ve tel mé nyek tel je sí té sét

a) a (3)–(4) be kez dés ha tá lya alá nem tar to zó épít mé nyek,
b) a (3) be kez dés a) pont já ban meg ha tá ro zott mér té ket

meg ha la dó épü let, épít mé nyek,
c) a köz hasz ná la tú épü let, vagy
d) a Kbt. ha tá lya alá tar to zó épít mé nyek

épí tõ ipa ri ki vi te le zé si te vé keny sé ge ese té ben.
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(6) A ki vi te le zé si do ku men tá ció tar tal ma – az Étv.
38.  §-ának (2) be kez dé sé ben fog lal tak ki vé te lé vel – nem
tér het el a jog erõs és vég re hajt ha tó épí tés ügyi ha tó sá gi en -
ge dély ben, illetve mû em lék ese tén az örök ség vé del mi ha -
tó sá gi en ge dély ben és a hoz zá tar to zó, jó vá ha gyott és en -
ge dé lye zé si zá ra dék kal el lá tott épí té sze ti-mû sza ki do ku -
men tá ci ó ban fog lal tak tól. En nek be tar tá sá ért a ter ve zõ
 felel.

17.  §

(1) A meg kez dett épí té si-sze re lé si mun kák ra vo nat ko zó 
az Étv. 38.  §-ában elõ írt ter vek nek és a ki vi te le zé si do ku -
men tá ci ó nak az épí té si mun ka te rü le ten ren del ke zés re kell
áll ni uk.

(2) Az épít mény el ké szí té sét kö ve tõ mû sza ki át adás-át -
vé tel be fe je zé se kor a ki vi te le zõ kö te les a ki vi te le zé si do -
ku men tá ci ót a tény le ges meg va ló su lás nak meg fe le lõ mó -
do sí tás sal az épít te tõ nek át ad ni.

(3) A ki vi te le zé si do ku men tá ci ót ma gyar nyel ven kell
össze ál lí ta ni. A do ku men tá ci ót cím lap pal, alá író lap pal,
tar ta lom jegy zék kel és terv jegy zék kel kell el lát ni. A cím -
lap a meg va ló sí tás tár gyát ké pe zõ épí té si te vé keny ség sza -
ba tos meg ne ve zé sén és az in gat lan azo no sí tó ada ta in túl
tar tal maz za az épít te tõ ne vét, illetve meg ne ve zé sét és a
ter ve zõ ne vét, meg ne ve zé sét. Az alá író lap tar tal maz za a
ter ve zés ben részt vett min den ter ve zõ ne vét, meg ne ve zé -
sét, a ter ve zé si jo go sult ság szá mát és a ter ve zõ sa ját ke zû
alá írá sát.

(4) Az egyes kü lön ál ló terv la po kon sze re pel tet ni kell:
a) az épít mény meg ne ve zé sét, az in gat lan cí mét és

hely raj zi szá mát,
b) az adott terv rajz sza ba tos meg ne ve zé sét és mé ret ará -

nyát ön ál ló áb rán ként,
c) a ter ve zõ(k) ne vét, ere de ti alá írá sát, jo go sult sá gá nak 

(név jegy zé ki be jegy zé sé nek) szá mát, és
d) a ter ve zés dá tu mát.

V. Fejezet

ÉPÍTÉSI NAPLÓ

Az építési napló

18.  §

(1) Min den épí tés ügyi ha tó sá gi en ge dély hez (be je len -
tés hez) kö tött, valamint a Kbt. ha tá lya alá tar to zó épí tõ ipa -
ri ki vi te le zé si te vé keny ség rõl épí té si nap lót kell ve zet ni.

(2) Az épí té si napló az épí tõ ipa ri ki vi te le zé si te vé keny -
ség meg kez dé sé tõl annak be fe je zé sé ig ve ze tett, ha tó sá gi
és bí ró sá gi el já rás ban fel hasz nál ha tó, írá sos do ku men tá -
ció, amely idõ rend ben tar tal maz za a szer zõ dés tár gya sze -

rin ti épí tõ ipa ri ki vi te le zé si te vé keny ség, illetve az építési-
 szerelési mun kák ada ta it és a mun ka me ne té re, meg fe le lõ -
sé gé re és do ku men tu ma i ra (pl. terv raj zi ki egé szí té sek)
vonat kozó vagy az el szá mo lás hoz szük sé ges je len tõs té -
nye ket.

(3) Az épí tõ ipa ri ki vi te le zé si te vé keny ség részt ve või
egy mást az épí té si nap ló ba tör té nõ be jegy zés sel ér te sí tik
azok ról a tu do má suk ra ju tott, az épí tést érin tõ ve szély -
hely ze tek rõl, té nyek rõl és kö rül mé nyek rõl, ame lyek az
épí té si szer zõ dé sen ala pu ló kö te le zett sé ge ik szer zõ dés sze -
rû tel je sí té sét be fo lyá sol ják vagy ve szé lyez te tik.

(4) A vál lal ko zó ki vi te le zõ ál tal ve ze tett épí té si nap lót
az épít te tõ, épít te tõ meg bí zá sa alap ján az épí té si mû sza ki
ellen õr vagy be ru há zás le bo nyo lí tó; az al vál lal ko zó ki vi te -
le zõ ál tal ve ze tett épí té si nap lót a vál lal ko zó ki vi te le zõ
– az épí tõ ipa ri ki vi te le zé si te vé keny ség vég zé sé nek ide je
alatt – a szer zõ dés ben meg ha tá ro zott idõ kö zön ként, de
leg alább 10 na pon ként ellen õr zi, illetve ab ban észrevéte -
leit rög zí ti.

(5) Az épít te tõ az épí tõ ipa ri ki vi te le zé si te vé keny ség
be fe je zé sét köve tõen az épí té si nap lót meg õr zi, illetve ha
nem azo nos az épít te tõ az in gat lan tu laj do no sá val, az épít -
mény hasz ná lat ba vé te li en ge dé lyét köve tõen abba – az
épít mény jó kar ban tar tá si mun ká la ta i nak el vég zé sé hez –
az épít mény tu laj do no sá nak be te kin tést biz to sí t.

(6) Az épí té si nap lót a mun ka te rü let át vé te le kor meg
kell nyit ni, az épí tõ ipa ri ki vi te le zé si te vé keny ség be fe je zé -
sét köve tõen le kell zár ni, és azt a mun kák meg kez dé se kor, 
illetve be fe je zé se kor az épít te tõ nek is alá kell ír nia. Az épí -
té si nap lót és mel lék le te it a ki vi te le zõ nek a mun ka be fe je -
zé sét köve tõen 10 évig meg kell õriz nie.

Az építési napló vezetésének szabályai

19.  §

(1) Az épí té si nap lót a 2. mel lék let sze rin ti tar ta lom mal
és for má ban kell ve zet ni.

(2) Az épí té si nap lót ma gyar nyel ven egy ere de ti és egy
má so la ti pél dány ban kell ve zet ni. Az épí té si napló elsõ
pél dá nya a vál lal ko zó ki vi te le zõt, má sod pél dá nya az épít -
te tõt il le ti meg.

(3) Ha az al vál lal ko zó ki vi te le zõ ve ze ti az épí té si nap -
lót, az épí té si napló elsõ pél dá nya az al vál lal ko zó ki vi te le -
zõt, má sod pél dá nya a vál lal ko zó ki vi te le zõt il le ti meg.
A nap ló pél dány át vé te lét a nap ló ban el kell is mer ni.

(4) Az épí té si nap lót az épí tõ ipa ri ki vi te le zé si te vé keny -
ség vég zé sé nek ide je alatt az épí té si mun ka te rü le ten hoz -
zá fér he tõ he lyen kell õriz ni, in nen a napló csak ha tó sá gi,
bí ró sá gi el já rás ban való fel hasz ná lás cél já ból vi he tõ el. A
ha tó sá gi, bí ró sá gi el já rás ide je alatt a be jegy zé se ket kü lön
íven kell ve zet ni, majd azo kat az épí té si nap ló hoz kell mel -
lé kel ni.
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(5) Ha az épí té si napló el vész vagy meg sem mi sül, er rõl
jegy zõ köny vet kell fel ven ni, és a nap lót a ren del ke zés re
álló ada tok alap ján ha la dék ta la nul újra fel kell fek tet ni.

(6) A vál lal ko zó ki vi te le zõ – ha a köz tük lévõ szer zõ -
dés ben er rõl ál la pod tak meg – az al vál lal ko zói épí té si
napló ve ze té sét át vál lal hat ja. Az er rõl  szóló meg ál la po dást 
mind két fél alá írá sá val az épí té si nap ló ban kell rög zí te ni.

20.  §

(1) Az épí té si nap ló ba és mel lék le te i be be jegy zést te het
a) az épít te tõ, a be ru há zás le bo nyo lí tó,
b) az épí té si mû sza ki ellen õr, a ter ve zõi mû ve ze tõ,
c) a vál lal ko zó, illetve al vál lal ko zó ki vi te le zõ,
d) a fe le lõs mû sza ki ve ze tõ, és
e) a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott ese tek ben az

épí tés fel ügye le ti ha tó ság, valamint az el len õr zés re és be -
jegy zés re kü lön jog sza bállyal fel jo go sí tott más ál lam igaz -
ga tá si szerv,

f) a kü lön jog sza bály sze rin ti biz ton sá gi és egész ség vé -
del mi ko or di ná tor.

(2) Az épít te tõ, az épít te tõ meg bí zá sa alap ján a mû sza ki
ellen õr a vál lal ko zó ki vi te le zõ nek vagy a fe le lõs mû sza ki
ve ze tõ jé nek az épí tõ ipa ri ki vi te le zé si te vé keny ség vég zé -
sé vel kap cso lat ban az épí té si nap ló ban uta sí tást ad hat.

(3) Az al vál lal ko zó ki vi te le zõ ál tal ve ze tett épí té si nap -
ló ban a vál lal ko zó ki vi te le zõ, illetve annak fe le lõs mû sza -
ki ve ze tõ je ad hat uta sí tást az épí té si-sze re lé si mun ká val
kap cso la to san.

(4) A be jegy zés re jo go sult a ko ráb bi be jegy zé sek re el -
len ész re vé telt te het, és a be jegy zé sek tu do má sul vé te lét
alá írá sá val iga zol ja.

(5) Az épí té si nap ló ba és mel lék le te i be be te kint het
a) az épí tés ügyi (lé te sí té si, mû em lék ese tén az örök ség -

vé del mi) ha tó ság, és
b) az el len õr zés re jog sza bály ban fel jo go sí tott más ál -

lam igaz ga tá si szerv,
c) a hely szí ni el len õr zést foly ta tó mun ka vé del mi, mun -

ka ügyi fel ügye lõ ség,
d) az épí tés he lye sze rint ille té kes Adó- és Pénz ügyi

 Ellenõrzési Hi va tal (a továb biak ban: APEH) és en nek
 területi szer vei.

(6) Az épí té si napló mel lék le tei
a) a jog erõs és vég re hajt ha tó épí tés ügyi ha tó sá gi (mû -

em lék ese tén örök ség vé del mi ha tó sá gi) en ge dély és a hoz -
zá tar to zó, jó vá ha gyott, en ge dé lye zé si zá ra dék kal el lá tott
do ku men tá ció,

b) az ellen õr zõ ha tó sá gok ál tal ké szí tett ok ira tok,
c) a hasz ná lat ba vé te li en ge dé lye zé si el já rás hoz szük sé -

ges fe le lõs mû sza ki ve ze tõi nyi lat ko zat,
d) a fel mé ré si napló,
e) a vál lal ko zó, illetve al vál lal ko zó ki vi te le zõ ál tal ve -

ze tett vagy ve zet te tett egyéb nap lók,

f) a ter ve zõi mû ve ze tõ ál tal át adott terv raj zok,
g) a meg fe le lõ ség iga zo lá sok nyil ván tar tá sa,
h) a ki vi te le zés sel kap cso la tos egyéb jegy zõ köny vek,

terv raj zok, szá mí tá sok és ok ira tok.

21.  §

(1) Az épí té si napló cím ol dal ból, sor szá mo zott és azo -
no sí tó jel lel el lá tott nyil ván tar tá si rész la pok ból és fo lya -
ma to san szá mo zott nap ló rész bõl áll.

(2) Az épí té si nap ló ba a be jegy zé se ket úgy kell meg ten -
ni, hogy azon ké sõbb ész re ve he tet le nül ne le hes sen vál toz -
tat ni vagy a be jegy zést el tá vo lí ta ni.

(3) Az épí té si napló nyil ván tar tá si rész lap ja it az épí té si
napló meg nyi tá sa kor kell ki töl te ni és a nyil ván tar tá si rész
tar ta lom jegy zé ké be sor szám és azo no sí tó jel sze rint nyil -
ván tar tás ba ven ni. A még nem is mert ada to kat azok tu do -
más ra ju tá sa kor kell fel ve zet ni és a nyil ván tar tá si rész hez
csa tol ni. A nyil ván tar tá si rész lap ja it annak ki töl té se kor
dá tum mal kell el lát ni, valamint az épít te tõ nek és a vál lal -
ko zó ki vi te le zõ nek – ha az épí té si nap lót az al vál lal ko zó
ki vi te le zõ ve ze ti a vál lal ko zó ki vi te le zõ nek és az al vál lal -
ko zó ki vi te le zõ nek – alá kell ír nia.

(4) Az épí té si napló mel lék le te i rõl az épí té si napló nyil -
ván tar tá si ré szé ben sor szá mo zott jegy zé ket kell ve zet ni.

(5) A nap ló részt na pon ta, nap ra kész ál la pot ban kell ve -
zet ni. A nap ló rész „napi je len tés” ro va tá nak ada ta it ak kor
is min den nap ki kell töl te ni, ha az épí té si mun ka he lyen be -
jegy zést igény lõ ese mény nem tör tént. Az egyéb be jegy zé -
se ket az ese mény be kö vet ke zé se nap ján kell meg ten ni.

(6) Ha egy épít mény épí tõ ipa ri ki vi te le zé se so rán több
egy mást kö ve tõ nap ló rész meg nyi tá sá ra van szük ség, mert 
a nap ló rész be telt, a nap ló rész kö te te ket foly ta tó la go san
ró mai szám mal kell sor szá moz ni, és min den nap ló rész ol -
da lon a sor szá mo zás elõtt a kö tet sor szá mát is fel kell tün -
tet ni. A be telt nap ló rész kö tet le zá rá sá nak, valamint az új
kö tet meg nyi tá sá nak dá tu mát a nyil ván tar tá si rész tar ta -
lom jegy zé ké be be kell je gyez ni.

(7) A nap ló részt hé zag és mar gó ki ha gyá sa nél kül úgy
kell ve zet ni, hogy utó la gos be jegy zés nek ne le gyen he lye.
Az áb rák mel lett üre sen ma radt ré sze ket át kell húz ni. A
be jegy zé se ket az alá írás után na pon ta víz szin tes vo nal lal
le kell zár ni.

(8) A nap ló rész a 2. mel lék let sze rin ti napi je len tés bõl és 
ese ti be jegy zé sek bõl áll.

Felmérési napló

22.  §

(1) Az épí té si-sze re lé si mun ka mennyi sé gé nek fo lya -
ma tos el len õr zé se cél já ból – az épí té si napló mel lék le te -
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ként – a ki vi te le zõ a 3. mel lék let sze rin ti tar ta lom mal fel -
mé ré si nap lót ve zet, ha az épít te tõ vel kö tött szer zõ dés ben
a fel mé rést te kin tik az el vég zett mun kák mennyi sé gé nek
el szá mo lá si alap já ul.

(2) Nem kell fel mé ré si nap lót ve zet ni, ha
a) a ki vi te le zõ az épít te tõ vel (be ru há zó val) kö tött meg -

álla po dás sze rint le mon dott a több let mun kák el szá mo lá sá -
nak ér vé nye sí té sé rõl,

b) az el vég zett mun kák mennyi sé ge egy sze ri fel mé rés -
sel vagy az épí té si napló be jegy zé se i bõl meg fele lõen meg -
ál la pít ha tó,

c) a fel mé ré si napló a ki vi te le zé si do ku men tá ció idom-
és mé ret jegy zé ké vel he lyet te sít he tõ, vagy

d) a fel mé ré si ada to kat a szin te zé si jegy zõ könyv, a ke -
reszt szel vény raj zok és a tö meg szá mí tá sok tar tal maz zák.

VI. Fejezet

AZ ÉPÍTÕIPARI KIVITELEZÉSI TEVÉKENYSÉG
MEGKEZDÉSÉNEK ÉS AZ ADATOK VÁLTOZÁSÁNAK

BEJELENTÉSE

Elõzetes bejelentés

23.  §

(1) Az Étv. 39.  §-a (1) be kez dé sé nek d) pont ja és (5) be -
kez dé se sze rint az épí tõ ipa ri ki vi te le zé si te vé keny ség ter -
ve zett meg kez dé sé re, ada ta i ra és az ada tok vál to zá sá ra irá -
nyuló be je len té sét az épít te tõ

a) az épí tés ügyi ha tó sá gi (lé te sí té si) en ge dély hez kö tött 
és az épí tés ügyi bír ság meg ál la pí tá sá nak rész le tes sza bá -
lya i ról  szóló jog sza bály sze rint szá mí tott, 30 mil lió fo rint
szá mí tott épít mény-ér té ket meg ha la dó,

b) a Kbt. ha tá lya alá tar to zó, valamint
c) a to vább épí tés re vo nat ko zó an az a)–b) pont sze rin ti

ér té ket el érõ, fenn ma ra dá si és to vább épí té si en ge dély bir -
to ká ban el vég zen dõ
épí té si te vé keny ség ese tén nyújt ja be a 4. mel lék let sze rin ti 
tar ta lom mal az épí tés fel ügye le ti ha tó ság hoz.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti ada tok nak az épí tés fel ügye -
le ti ha tó ság hoz tör té nõ be je len té sé vel egy ide jû leg az épít -
te tõ az épí tés he lye sze rint ille té kes APEH-nek be je len ti az 
épí té si te vé keny ség re vo nat ko zó tel jes ki vi te le zé si ér té ket
(szer zõ dé ses ér ték), az épí tés hely szí né nek cí mét és hely -
raj zi szá mát.

Utólagos bejelentés

24.  §

Az épít te tõ nek a 23.  § ha tá lya alá nem tar to zó eset ben a
ter ve zett épí tõ ipa ri ki vi te le zé si te vé keny ség meg kez dé sét

és az épí té si napló meg nyi tá sá nak nap ját a ki vi te le zés
meg kez dé sét kö ve tõ 5 mun ka na pon be lül 6. mel lék let sze -
rin ti tar ta lom mal be kell je len te nie az épí tés ügyi ha tó ság -
nak.

VII. Fejezet

AZ ÉPÍTÕIPARI KIVITELEZÉSI TEVÉKENYSÉG
BEFEJEZÉSE

Átadás-átvétel

25.  §

(1) Az át adás-át vé te li el já rás cél ja annak meg ál la pí tá sa,
hogy a szer zõ dés tár gya sze rin ti épí tõ ipa ri ki vi te le zé si te -
vé keny ség, az épí té si-sze re lé si mun ka, vagy a tech no ló gi -
ai sze re lés a ki vi te le zé si do ku men tá ci ó ban meg ha tá ro zot -
tak sze rint ma ra dék ta la nul meg va ló sult, és a tel je sí tés
meg fe lel az elõ írt mû sza ki és a szer zõ dés ben vál lalt egyéb
kö ve tel mé nyek nek, jel lem zõk nek.

(2) Az épít te tõ kö te les a vál lal ko zó ki vi te le zõ ál tal meg -
je lölt idõ pont ra ki tû zött át adás-át vé te li el já rás so rán meg -
vizs gál ni az el ké szült épí tõ ipa ri ki vi te le zé si te vé keny sé -
get, és az épí té si szer zõ dés ben fog lal tak tel je sü lé sét.

(3) Az át adás-át vé te li el já rás ról 3 pél dány ban jegy zõ -
könyv ké szül. A jegy zõ könyv egy-egy pél dá nya az épít te -
tõt és a vál lal ko zó ki vi te le zõt il le ti, illetve egy pél dány az
épí té si napló mel lék le tét ké pe zi.

(4) A jegy zõ könyv tar tal maz za mind azo kat a bi zo nyí tó
ere jû té nye ket, ame lyek re jog vi ta ese tén szük ség le het, így 
kü lö nö sen

a) az el já rás kez de té nek és be fe je zé sé nek idõ pont ját,
b) az át adás-át vé te li el já rás ban részt ve võk ne vét, meg -

ne ve zé sét, rész vé te li mi nõ sé gét,
c) az épít te tõ ál tal ér vé nye sí te ni kí vánt sza va tos sá gi

igé nye ket,
d) az épít te tõ ész re vé te le it,
e) a mû sza ki át adás-át vé te li el já rás so rán fel fe de zett

mennyi sé gi és mi nõ sé gi hi bá kat, hi á nyo kat, hi á nyos sá gok
meg ne ve zé sét (je len tõ sebb té tel szám ese tén – az át -
adás-át vé te li jegy zõ könyv mel lék le tét ké pe zõ – kü lön
 hiánypótlási jegy zõ könyv vagy hi ba jegy zék, hi ány jegy -
zék is ké szít he tõ),

f) a hi bás mun ka ré szek re esõ költ ség ve té si össze ge ket,
g) az egyéb jog sza bá lyok ban elõ írt nyi lat ko za to kat,
h) az épít te tõ dön té sét ar ról, hogy át ve szi-e az épít -

ményt,
i) az épít te tõ igényt tart-e a hi bák ki ja ví tá sá ra, vagy ár -

en ged ményt kér, és
j) a részt ve võk alá írá sát.

(5) Az át adás-át vé te li el já rás so rán a vál lal ko zó ki vi te -
le zõ az el ké szült épít mény, el vég zett épí té si te vé keny ség
meg va ló sí tá si do ku men tá ci ó ját, ke ze lé si és kar ban tar tá si
út mu ta tó ját kö te les az épít te tõ nek át ad ni. Ezek össze ál lí tá -
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sá ban a ki vi te le zé si do ku men tá ció ter ve zõ je, az épí tõ ipa ri
ki vi te le zé si te vé keny ség ben részt vevõ al vál lal ko zó ki vi -
te le zõk és a be szál lí tók kö te le sek együtt mû köd ni.

(6) Ha az épít te tõ a hi bák, hi á nyok, hi á nyos sá gok ki ja -
ví tá sát kéri, az át adás-át vé te li jegy zõ könyv nek tar tal maz -
nia kell a ki ja ví tás ha tár ide jét és a ki ja ví tá sért és az át vé te -
lért fe le lõs sze mély meg ne ve zé sét. Ha hi ány pót lá si jegy -
zõ könyv vagy hi ba jegy zék is ké szült, ak kor azt a vál lal ko -
zó ki vi te le zõ nek alá kell ír nia.

Birtokba adás, használatbavételi engedély megkérése

26.  §

(1) Az épít mény mû sza ki át adás-át vé te lét, a hi bák, hi á -
nyok és hi á nyos sá gok ki ja ví tá sát, pót lá sát és a szer zõ dés -
ben meg ál la pí tott ellen ér ték kéz hez vé te lét köve tõen – a
szer zõ dés tel je sí té se ként – a vál lal ko zó ki vi te le zõ az épít -
te tõ bir to ká ba adja az épít ményt, épít mény részt, to váb bá
át ad ja a ren del te tés sze rû és biz ton sá gos hasz nál ha tó sá got
iga zo ló fe le lõs mû sza ki ve ze tõi nyi lat ko za tot és az épí té -
si-bon tá si hul la dék tá ro lá sá ra, el szál lí tá sá ra vo nat ko zó
5. mel lék let sze rin ti ki töl tött hul la dék-nyil ván tar tó la pot.

(2) A bir tok ba a dás so rán a vál lal ko zó ki vi te le zõ – az
(1) be kez dés ben fog lal ta kon túl me nõ en – az épít te tõ nek
át ad ja az õt meg il le tõ épí té si nap ló pél dányt, az épí té si
napló összes mel lék le tét, a meg va ló sí tá si do ku men tá ci ót
és a jót ál lá si do ku men tu mo kat, így kü lö nö sen:

a) a fõbb moz gat ha tó épít mény szer ke ze tek ke ze lé si út -
mu ta tó ját, hasz ná la ti uta sí tást,

b) üze mel te tés, hasz ná la ti és kar ban tar tá si uta sí tást,
c) a nyo más pró ba jegy zõ köny ve it,
d) mé ré si je gyõ köny ve ket és az el vég zett mû kö dé si

pró bák jegy zõ köny ve it,
e) a vil la mos be ren de zés elsõ fe lül vizs gá la tá nak ered -

mé nyé rõl ké szí tett mi nõ sí tõ ira tot,
f) a be épí tett sze rel vé nyek, be ren de zé sek, bur ko la tok,

egyéb tar to zé kok jót ál lá si je gyét,
g) a köz üze mi mé rõ órák jót ál lá si je gyét, hi te le sí té si

jegy zõ köny ve it,
h) az épít mény hasz ná la tá val össze füg gõ ké sõb bi mun -

kák hoz kap cso ló dó kü lön jog sza bály sze rin ti biz ton sá gi és 
egész ség vé del mi ter vet.

(3) Az épít te tõ az épít mény ren del te tés sze rû és biz ton -
sá gos hasz ná lat ra al kal mas sá vá lá sát köve tõen – a kü lön
jog sza bály ban fog lal tak sze rint – az épí tés ügyi ha tó ság tól
hasz ná lat ba vé te li en ge délyt kér (hasz ná lat ba vé te li be je -
len tést tesz).

Szervizkönyv

27.  §

(1) Az épü let szer viz köny ve iga zol ja

a) az épü let ren del te tés sze rû és biz ton sá gos hasz nál ha -
tó sá gá ra,

b) a (6) be kez dés ben meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek
tel je sü lé se ér de ké ben vég zett épí té si-sze re lé si mun kák ra,
és

c) az épü let ál la po tá ra

vo nat ko zó, té nye ket, meg ál la pí tá so kat és szak ér tõi vé le -
mé nye ket.

(2) Szer viz köny vet kell ve zet ni a 9.  § (1) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott épít mé nyek re vo nat ko zó an. Egyéb eset ben
a szer viz könyv ve ze té sé rõl az in gat lan tu laj do no sa dönt.

(3) Az épü let tu laj do no sa vagy az ál ta la meg bí zott sze -
mély az épü let szer viz köny vét az épí té si napló le zá rá sá -
nak, illetve leg ké sõbb a hasz ná lat ba vé te li en ge dély meg -
szer zé sé nek, vagy a hasz ná lat ba vé tel tu do má sul vé te lé nek
a nap ján nyit ja meg. Több tu laj do nos ese tén a szer viz -
könyv tar tal má ért a tu laj do nos tár sak egye tem le ge sen fe -
lel nek.

(4) A kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott ese tek ben el -
ké szí tett ener gia ta nú sít vány a szer viz könyv mel lék le tét
ké pe zi.

(5) Az épü let tu laj do no sa jó kar ban tar tá si kö te le zett sé ge 
tel je sí té sé nek ke re té ben kö te les az épü let

a) jó mû sza ki ál la po tá hoz szük sé ges mun ká la to kat el -
vé gez tet ni, és

b) ren del te tés sze rû és biz ton sá gos hasz nál ha tó sá gát fo -
lya ma to san biz to sí ta ni.

(6) Az (5) be kez dés ben meg ha tá ro zot tak tel je sí té se ér -
de ké ben az épü let tu laj do no sa kö te les az épü let ál la po tát
szük ség sze rint – arra kü lön jog sza bály sze rint jo go sult -
ság gal ren del ke zõ szak ér tõ vel – fe lül vizs gál tat ni:

a) a tûz biz ton ság,

b) a hi gi é nia, egész ség- és kör nye zet vé de lem,

c) a hasz ná la ti biz ton ság,

d) a zaj és rez gés el le ni vé de lem,

e) az ener gia ta ka ré kos ság és hõ vé de lem,

f) az élet vé de lem és ka taszt ró fa vé de lem

kö ve tel mé nye i re vo nat ko zó an a kü lön jog sza bály ban fog -
lal tak sze rint.

(7) A fe lül vizs gá la tot a me cha ni kai el len ál lás és sta bi li -
tás (ál lé kony ság) kö ve tel mé nye i re vo nat ko zó an a 9.  §
(1) be kez dé se sze rin ti épít mé nyek ese té ben leg alább
20 éven ként el kell vé gez ni. Egyéb épít mé nyek ese té ben a
fe lül vizs gá la tot az épít mény ál la po tát figye lembe véve
kell le foly tat ni.

(8) Az épít mény fe lül vizs gá la tát iga zo ló szak ér tõi vé le -
mé nyek, ja vas la tok, meg ál la pí tá sok és az épít mény fenn ál -
lá sa alatt az épít mény ren del te tés sze rû és biz ton sá gos
hasz ná la tát be fo lyá so ló, vagy a tar tó szer ke ze tét érin tõ épí -
té si-sze re lé si mun kák el vég zé sé nek iga zo lá sa, le írá sa a
szer viz könyv ré szét ké pe zik, en nek hi á nyá ban eze ket az
in gat lan tu laj do no sa kö te les meg õriz ni.
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(9) A szer viz könyv, illetve a kü lön jog sza bály sze rin ti
biz ton sá gi és egész ség vé del mi terv az épít mény tar to zé ka,
tu laj do nos vál tás kor az új tu laj do nos ré szé re át kell adni.

VIII. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

28.  §

(1) Ez a ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba. Ren -
del ke zé se it

a) a hatályba lépését köve tõen ki adott épí tés ügyi ha tó -
sá gi en ge dély (be je len tés) alap ján meg va ló su ló épí tõ ipa ri
ki vi te le zé si te vé keny ség re,

b) a hatályba lépése elõtt ki adott épí tés ügyi ha tó sá gi en -
ge dély (be je len tés) alap ján meg va ló su ló épí tõ ipa ri ki vi te -
le zé si te vé keny ség ese tén a 2008. jú ni us 30. után

ba) meg kö tött ter ve zé si és ki vi te le zé si szer zõ dé sek re,
bb) ter ve zett ki vi te le zé si do ku men tá ci ók ra,
bc) kez dõ dõ épí tõ ipa ri ki vi te le zé si te vé keny sé gek re,
bd) meg nyi tott épí té si napló ve ze té sé re

kell al kal maz ni.

(2) E ren de let hatályba lépésével egy ide jû leg a ha tá lyát
vesz ti:

a) az épí té si mû sza ki el len õri te vé keny ség rõl  szóló
158/1997. (IX. 26.) Korm. ren de let, to váb bá az annak mó -
do sí tá sá ról  szóló 87/2000. (VI. 15.) Korm. ren de let, a
167/2001. (IX. 14.) Korm. ren de let és a 121/2004.
(IV. 29.) Korm. ren de let 9–15.  §-ai,

b) az épí tõ ipa ri adat szol gál ta tás ról  szóló 135/2005.
(VII. 14.) Korm. ren de let, valamint az azt mó do sí tó
103/2006. (IV. 28.) Korm. ren de let 11.  §-a, 246/2006.
(XII. 5.) Korm. ren de let 1–2.  §-ai, 17.  § (3) be kez dés
a) pont ja és a 17.  § (5) be kez dés a) pont ja és a 70/2007.
(IV. 14.) Korm. ren de let 7.  § (4) be kez dés b) pont ja,

c) az épí té sze ti-mû sza ki terv do ku men tá ci ók tar tal mi
kö ve tel mé nye i rõl  szóló 45/1997. (XII. 29.) KTM ren de let, 
valamint az azt mó do sí tó 12/2003. (III. 24.) BM ren de let
9–12.  §-ai és a 2/2002. (I. 7.) FVM ren de let 1.  §-a,

d) az épí tõ ipa ri ki vi te le zé si, valamint a fe le lõs mû sza ki
ve ze tõi te vé keny ség gya kor lá sá nak rész le tes szak mai sza -
bá lya i ról és az épí té si nap ló ról  szóló 51/2000. (VIII. 9.)
FVM–GM–Kö ViM együt tes ren de let, to váb bá az annak
mó do sí tá sá ról  szóló 1/2002. (I. 7.) FVM–GM–Kö ViM
együt tes ren de let és a 3/2006. (IV. 3.)
TNM–GKM–KvVM együt tes ren de let,

e) az egyes sa já tos mû sza ki épít mé nyek te kin te té ben az 
épí té si mû sza ki el len õri név jegy zék be való fel vé tel hez
szük sé ges szak vizs gá ról, valamint az épí tés fel ügye le tet el -
lá tó szer ve ze tek ezzel kap cso la tos fel ada ta i ról  szóló
3/2002. (II. 13.) GM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
35/2002. (XII. 19.) GKM ren de let, és

f) az épí té si mû sza ki el len õri, valamint a fe le lõs mû sza -
ki ve ze tõi szak ma gya kor lá si jo go sult ság rész le tes sza bá -
lya i ról  szóló 244/2006. (XII. 5.) Korm. ren de let 13.  § (6),
(7) be kez dé sei és 14.  §-a.

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 miniszter

1. melléklet
a 290/2007. (X. 31.) Korm. rendelethez

A kivitelezési dokumentáció tartalma

I.

A ki vi te le zé si do ku men tá ció: az Étv. 31.  §-ának (2) be -
kez dé sé ben meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek ki elé gí té sét bi -
zo nyí tó, az épít mény meg va ló sí tá sá hoz – min den mun ka -
rész re ki ter je dõ en az épí tõk, sze re lõk, gyár tók szá má ra
kel lõ rész le tes ség gel – a szük sé ges és elég sé ges min den
köz vet len in for má ci ót, uta sí tást tar tal maz va be mu tat ja az
épít mény ré szé vé váló összes anyag, szer ke zet, ter mék,
be ren de zés stb. hely ze tét, mé re tét, mi nõ sé gét, mé ret tû ré -
sét, to váb bá ta nú sít ja az összes vo nat ko zó elõ írásokban,
valamint az épí tés ügyi ha tó sá gi en ge dé lye zés nél és az
aján lat ké ré si mû sza ki do ku men tá ci ó ban rész le te zett kö ve -
tel mé nyek tel je sí té sét. A ki vi te le zé si do ku men tá ció min -
den mun ka ré szét olyan lép ték ben kell el ké szí te ni, amely a
meg ér té sé hez, a ki vi te le zés hez, az épí té si sze re lé si mun ka
szak sze rû el vég zé sé hez, az el len õr zés hez szük sé ges (a do -
ku men tá ció egyes mun ka ré sze i nek lép té ké re, ki dol go zott -
sá gi szint jé re a Ma gyar Épí tész Ka ma ra és a Ma gyar Mér -
nö ki Ka ma ra vo nat ko zó sza bály za tá ban fog lal tak irány -
adó ak).

Az azo nos alap raj zi és szer ke ze ti ki ala kí tá sú tar tó szer -
ke ze tek ter vei az épü le ten be lü li el he lyez ke dé sük egy ér -
tel mû je lö lé sé vel össze von ha tók.

Több sza kasz ra bon tott épít ke zés ese té ben az egyes
meg va ló su lá si sza ka szo kat a do ku men tá ci ó ban egy ér tel -
mû en je löl ni kell.

Az adott anyag vagy szer ke zet je lö lé sé re a do ku men tá -
ci ó ban fel tün te tett, egye di leg meg ha tá ro zott, egy ér tel mû
jel kul csot kell al kal maz ni.

II.

A ki vi te le zé si terv do ku men tá ci ó ban meg kell határozni:
a) az összes épít mény rész, szer ke ze ti elem, be épí tett

be ren de zés tér be li el he lyez ke dé sét, mé re tét, mennyi sé gét,
b) mi nõ sé gé nek meg ha tá ro zá sát,
c) a mennyi sé gek és mi nõ sé gek rész le tes, té te les költ -

ség ve té si ki írá sát a tech no ló gi ai fo lya ma tok és mi nõ ség
sze rint cso por to sít va.
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III.

Általános elõ írások

A ki vi te le zé si do ku men tá ció mun ka ré szei:
a) hely szín rajz,
b) egye sí tett köz mû (genp lan) terv, az épít mé nyek és a

köz mû vek össze füg gé se i nek át te kin té sét szol gá ló el ren de -
zé si terv,

c) ala po zá si terv,
d) alap raj zok,
e) met szet raj zok,
f) tar tó szer ke ze ti terv,
g) szint át hi da lók alap raj zai és met sze tei,
h) csa va ro zott, sze ge cselt, he gesz tett vagy ra gasz tott,

illetve fa szer ke ze tû tar tó szer ke ze tek ese té ben tar tó szer ke -
ze ti cso mó pon ti rész let terv,

i) hom lok za tok, né zet raj zok,
j) épü let gé pé sze ti és épü let vil la mos sá gi ter vek (ivó -

víz-, ipar i víz-, gáz-, szenny víz-, csa pa dék víz ve ze ték -
rend szer rõl, elekt ro mos-, táv köz lé si-, hír- és szá mí tás tech -
ni kai há ló za tok ról,

k) vil lám vé del mi terv,
l) üze me lés tech no ló gi ai terv,
m) rész let ter vek az épít mény olyan ré sze i nek, szer ke -

ze te i nek és azok össze épí té sé nek nagy lép té kû raj zai, me -
lyek az ál ta lá nos ter ve ken kel lõ en nem áb rá zol ha tó ak,

n) tar tó szer ke ze ti, akusz ti kai, ener ge ti kai, tûz vé del mi
és szak ági iga zo ló (mé re te zé si) szá mí tá sok,

o) szak ágan ként mû sza ki le írá sok,
p) mé ret- és mennyi ség-ki mu ta tá sok, kon szig ná ci ók,
q) a be épí ten dõ épí té si ter mé kek mû sza ki specifiká ciója,
r) rész le tes, min den szak ág ra ki ter je dõ té te les (ára zat -

lan) költ ség ve tés-ki írás, mennyi sé gi ki mu ta tás sal.
Az itt fel so rolt és a IV. pont ban rész le te zett tar tal mú

mun ka ré szek kö zül azok ké pe zik kö te le zõ en a ki vi te le zé si
do ku men tá ció ré szét, ame lyek az adott épít mény re vo nat -
ko zó an a I. pont ban meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek ki elé gí -
té sé hez szük sé ge sek. A 16.  § (3) be kez dés h) pont já ban
meg ha tá ro zott eset ben a do ku men tá ció tar tal mát az örök -
ség vé del mi ha tó ság ha tá roz za meg.

IV.

1. Épí té sze ti mun ka rész

Az épít mény el he lye zé sét, funk ci o ná lis (tér be li – alap -
raj zi – szint be li) el ren de zé sét, az épí tõ mes te ri, szak ipa ri,
épü let asz ta los és la ka tos fel ada tok mû sza ki meg ol dá sa it,
épü let szer ke ze ti-cso mó pon ti rész le te it az épí té sze ti do ku -
men tá ci ó ban kell meg ha tá roz ni. Az épí té sze ti ter ve zés ele -
mei:

a) Hely szín rajz, ki egé szít ve a ki tû zé si ada tok kal, tar -

tal maz za a ±0,00 ki in du ló re la tív szint ma gas ság nak meg -
fe le lõ ab szo lút szint ma gas sá gi ér té kek, valamint a ki tû zés -
re vo nat ko zó pon tok, irá nyok meg ha tá ro zá sát.

b) Te rep ren de zés ese tén a csa pa dék víz el ve ze tés rész -
le tes terv meg ol dá sa is szük sé ges.

c) Alap raj zok va la mennyi szint rõl, áb rá zol va:
ca) az el met szett és a né zet irá nyá ba esõ nem tel jes

szint ma gas sá gú szer ke ze te ket, ké mé nye ket, szel lõ zõ ket
stb.,

cb) a föld szin ti alap raj zon a csat la ko zó vég le ge sen ren -
de zett te re pet, az épü let kö rü li jár dát, az elõ lép csõt és

egyéb szer ke ze te ket, a ±0,00 he lyét és ab szo lút magas -
ságát,

cc) a nyí lá so kat és nyí lá sát hi da ló kat, a nyí lá szá ró kat
(ten gely mé ret, mé ret, kon szig ná ci ós jel és pa ra pet ma gas -
ság meg adá sá val),

cd) az áb rá zolt szin tek szint vál tá sa it és szint ma gas sá -
gát, a szint át hi da lók emel ke dé si irá nyát, mé re te it, mind két
vé gé nek szint ma gas sá gát,

ce) a szer ke ze ti di la tá ci ók he lyét, mé re tét,
cf) a be épí tett bú to rok, be ren de zé sek,
cg) a gé pé sze ti he lyi sé ge ket, ak ná kat, ké mé nye ket,
ch) a he lyi sé gek ren del te té sét, mé re te it, bur ko la tát.
Az azo nos alap raj zi és szer ke ze ti ki ala kí tá sú szin tek

terv raj zai – a kü lön bö zõ szint ma gas sá gok egy ér tel mû je -
lö lé sé vel – a terv do ku men tá ci ó ban össze von ha tók. Több
sza kasz ra bon tott épít ke zés ese té ben az egyes meg va ló su -
lá si sza ka szo kat a terv raj zo kon egy ér tel mû en je löl ni kell.

Meg kell ne vez ni az egyes he lyi sé gek ren del te té sét (el -
ne ve zé sét), alap te rü le tét és bur ko la tát.

Je löl ni kell a met sze tek he lyét, eset le ges tö ré sét és né ze -
té nek irá nyát.

d) Met sze tek, min den el té rõ épü let rész rõl áb rá zol ni és
mé ret ada tok kal kell el lát ni:

da) az el met szett, a né zet irá nyá ba esõ lát ha tó vagy más 
szer ke ze tek ál tal ta kart szer ke ze te ket, be le ért ve az ala po -
kat, lép csõ ket, át hi da ló kat, te tõ szer ke ze tet is; a he lyi sé gek
bel ma gas sá gá nak, a szer ke ze tek ma gas sá gá nak, az anya -
gok mi nõ sé gé nek is mer te té sé vel,

db) zárt so rú be épí tés nél a szom szé dos csat la ko zó ala -
po kat,

dc) a csat la ko zó vég le ges ren de zett te rep szin tet, jár dát,
dd) meg kell ha tá roz ni az összes egy más tól el té rõ víz -

szin tes és füg gõ le ges épü let szer ke ze ti ré teg fel épí tést.
e) Szint át hi da lók, a szint kü lönb ség-át hi da lók alap raj -

zai és met sze tei az épü let min den 1,5 m-nél na gyobb füg -
gõ le ges mé re tû ele mé rõl, mely áb rá zol ja és mé re te zi:

ea) a szint kü lönb ség-át hi da ló ge o met ri á ját, szer ke ze tét,
eb) a fel lé põk szé les sé gét és ma gas sá gát, já ró vo na lát,
ec) a csat la ko zó szer ke ze te ket, kor lá to kat.
Az azo nos alap raj zi és szer ke ze ti ki ala kí tá sú szint kü -

lönb ség-át hi da lók az épü le ten be lü li el he lyez ke dé sük egy -
ér tel mû je lö lé sé vel össze von ha tók.

f) Hom lok za tok min den el té rõ hom lok zat ról.
g) Épí té sze ti mû sza ki le írás.
A köz hasz ná la tú ren del te té si egy sé get, épít mény részt

tar tal ma zó épít mé nyek ese té ben mind a hely szín raj zon,
mind az egyes terv la po kon mé ret ada tok meg adá sá val áb -
rá zol ni kell a moz gá suk ban kor lá to zot tak aka dály men tes
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és biz ton sá gos köz le ke dé sét biz to sí tó meg ol dá so kat a te -
lek köz te rü le ti csat la ko zá sá tól az épít mény meg kö ze lí té -
sé ig (be já ra tá ig).

2. Tar tó szer ke ze ti mun ka rész

A tar tó szer ke zet olyan épít mény szer ke zet, szer ke ze ti
elem, amely fel ada ta az erõ ha tá sok fel vé te le és to váb bí tá sa 
(pl. a ta laj ra). A tar tó szer ke zet az épít mény „erõ ta ni vá zát” 
al kot ja, ezért erõ ta ni (sta ti kai) ter ve zés sel az egyen súly
meg tar tá sá ra úgy kell mé re tez ni, hogy a vár ha tó ha tá sok
(ter hek) kö vet kez té ben a meg en ge dett mér té ket meg ha la -
dó mér té kû el moz du lás, tö rés, re pe dés, fo lyás ne ke let kez -
zék. Tar tó szer ke ze ti ter ve zés ele mei: erõ ta ni szá mí tás, tar -
tó szer ke ze tek terv e, tar tó szer ke ze ti mû sza ki le írás.

a) Erõ ta ni szá mí tás (mé re te zés): a tar tó szer ke ze ti rend -
szer egé szé ben a ha tá sok (ter hek) okoz ta igény be vé te lek
és alak vál to zá sok meg ha tá ro zá sa, valamint az ezek fel vé -
te lé re al kal mas szer ke ze tek, anya gok és szer ke ze ti mé re -
tek ki vá lasz tá sa, az épít mény tar tó szer ke ze té nek, illetve
egyes tar tó szer ke ze ti ele mé nek (meg ter ve zé se), annak ér -
de ké ben, hogy

aa) a kö ve tel mé nye ket elõ írt biz ton ság gal ki elé gít se,
ab) a ter ve zett élet tar ta ma so rán kel lõ meg bíz ha tó ság -

gal (biz ton ság gal) és gaz da sá go san áll jon ellen a meg va ló -
sí tás és a hasz ná lat so rán fel lé põ min den ha tás nak (te her -
nek),

ac) le gyen al kal mas az elõ írt hasz ná lat ra.
b) Rész le tes ta laj me cha ni kai szak vé le mény kell
ba) a négy be épí tett szint nél na gyobb,
bb) a 10 m-es épít mény ma gas ság nál ma ga sabb,
bc) az 1000 m2-nél na gyobb alap te rü le tû,
bd) a 7,0 m-nél na gyobb szer ke ze ti fesz tá vol sá gú, elõ re 

gyár tott vagy vá zas tar tó szer ke ze tû épít mény épí té si, fenn -
ma ra dá si en ge dé lye zé se kor az épít mény szer ke ze ti rend -
sze ré tõl füg get le nül, vagy ha az ala po zás vár ha tó szint je a
kör nye zõ te rep szint alatt 4,0 m-nél mé lyebb re ér.

c) Tar tó szer ke ze tek ter vei tar tal maz zák az
ca) épít mény bár mely anya gú te her hor dó szer ke zet

min den tar tó szer ke ze ti ré szé nek, szer ke ze ti ele mé nek erõ -
ta ni mé re te zés sel (szá mí tás sal) meg ha tá ro zott alak ját, mé -
re tét, kap cso la ta it, anyag és egyéb jel lem zõ it, raj zi és/vagy 
írá sos meg ha tá ro zá sát a tar tó szer ke zet ala po zá si, te her hor -
dó fal és pil lér, te her hor dó fö dém (és azok to váb bi ré szei:
le me zek, ge ren dák, ko szo rúk, ki vál tók), a szin tek át hi da -
lá sá ra szol gá ló szer ke ze tek (lép csõ, rám pa stb.) ele me i rõl,

cb) a csa va ro zott, sze ge cselt, he gesz tett vagy ra gasz -
tott, illetve fa szer ke ze tû tar tó szer ke ze tek ese té ben m1:20
a tar tó szer ke ze ti cso mó pon ti rész let ter ve ket,

cc) a mo no lit vas be ton szer ke ze tek va sa lá si ter ve it,
cd) az üzem ben elõ re gyár tott szer ke ze tek disz po zí ci ós

ter ve it (gyárt mány ter vek nél kül).
d) Zárt so rú be épí tés ese tén a szom szé dos, meg lé võ

épü le tek fel tá rás út ján meg ha tá ro zott alap sík já nak meg -
adá sán túl me nõ en meg kell ter vez ni a meg lé võ épü le tek
eset le ges alap-meg erõ sí té sé nek meg ol dá sát is.

e) A tar tó szer ke ze ti mû sza ki le írás tar tal maz za a ter ve -
zett tar tó szer ke zet jel lem zõ it, és min den olyan fon tos jel -
lem zõt, ame lyet a ter ve zõ a szer ke zet meg ter ve zé sé nél
figye lembe vett, illetve ame lyet a ki vi te le zés so rán be kell
tar ta ni.

f) Rész le tes geo tech ni kai mun ka rész szük sé ges:
fa) a jog sza bály ban meg ha tá ro zott ve szé lyes üzem nél,
fb) a jog sza bállyal ki je lölt ve szé lyes kör nye zet ben:

csú szás-, om lás- és bar lang ve szé lyes, illetve alá bá nyá -
szott, valamint ár víz- és föld ren gés ve szé lyes te rü le ten, ha
egy nél több szint ke rül a te rep szint alá,

fc) 5,0 m-nél na gyobb sza bad ma gas sá gú, föl det meg -
tá masz tó épít mé nyek hez (tám fal).

3. Épü let gé pé sze ti mun ka rész

Az épü let gé pé sze ti mun ka ré szek vo nat ko zá sá ban el
kell ké szí te ni az épü let va la mennyi épü let gé pé sze ti rend -
sze ré nek ki vi te li ter ve it, alap rajz, met szet, füg gõ le ges csõ -
terv és kap cso lá si váz lat szin ten, de sze re lé si, mû hely- és
gyárt mány ter vek nél kül.

a) Az épü let gé pé sze ti ter ve zés ele mei:
aa) épü let gé pé sze ti szá mí tá sok, az épü le tek ener ge ti -

kai mé re te zé se, ener gia tel je sít mé nyé nek ki szá mí tá sa – a
kü lön jog sza bály ban rög zí tett ese tek ben és rész le te zés sel,

ab) épü let gé pé sze ti rend szer ter ve zés, a ve ze ték há ló za -
tok és be ren de zé sek mé re te zé se a tel je sít mény- és fo gyasz -
tá si ada tok szá mí tá son ala pu ló ér té ke i vel.

b) Az épü let gé pé sze ti terv do ku men tá ció tar tal maz za:
ba) a (víz-, csa tor na-, gáz-, fû tés- és lég tech ni kai) rend -

sze rek, ve ze ték há ló za tok és be ren de zé sek el ren de zé si és
sze re lé si ter ve it,

bb) az el ren de zé si, nyom vo nal-ve ze té si, sze re lé si rész -
let ter ve ket,

bc) mé ret ki mu ta tá so kat, kon szig ná ci ó kat,
bd) mû sza ki le írást az épü let gé pé sze ti há ló za tok és

rend sze rek, be ren de zé sek írá sos is mer te té sé vel, a tel je sít -
mény- és fo gyasz tá si ada tok (szá mí tá son ala pu ló) ér té ke i -
vel, az épü let funk ci ó já ból adó dó spe ci á lis épü let gé pé sze ti 
rend sze rek rész le tes is mer te té sét.

Az épü let gé pé sze ti szá mí tá so kat a vo nat ko zó szab vá -
nyok nak és ren de le tek nek meg fele lõen kell el ké szí te ni, ar -
chi vál ni. A szá mí tá so kat a ki vi te li terv do ku men tá ció nem
tar tal maz za.

4. Épü let vil la mos sá gi mun ka rész

Az épü let vil la mos sá gi mun ka ré szek vo nat ko zá sá ban el
kell ké szí te ni az épü let va la mennyi épü let vil la mos sá gi
rend sze ré nek há ló za ti ki vi te li ter ve it, alap rajz, füg gõ le ges
ve ze ték terv, kap cso lá si váz lat szin ten, de sze re lé si, mû -
hely- és gyárt mány ter vek nél kül.

a) Az épü let vil la mos sá gi ter vek tar tal maz zák:
aa) sze re lé si alap raj zo kon a vil la mos ve ze té kek nyom -

vo na la it, illetve az ezek hez tar to zó ve ze ték tar tó szer ke ze -
te ket, vil la mos ké szü lé kek és be ren de zé sek feltünteté -
sével,
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ab) fõ ve ze ték-ter ven az el osz tó be ren de zé sek el he lye -
zé sé nek áb rá zo lá sát, a ve ze ték há ló za tok jel lem zõ i nek, az
el osz tó be ren de zé sek re szá mí tott be épí tett, illetve egy ide -
jû vil la mos tel je sít mény ada tok, fe szült ség jel lem zõk, érin -
tés vé del mi mó dok fel tün te té sé vel,

ac) vil la mos el osz tó be ren de zé sek vo na las kap cso lá si
raj za it, a kap cso lá si raj zo kon sze rep lõ vil la mos ké szü lé -
kek és be ren de zé sek jel lem zõ i nek (pl. név le ges áram, zár -
la ti szi lárd ság, vé dett ség stb.) fel tün te té sé vel, el osz tó be -
ren de zé sek hom lok kép raj za it fel ira ti táb lák kal, a be épí té -
sük re vo nat ko zó uta sí tá sok kal, áram út-ter vek kel, szük ség
sze rint,

ad) vil lám vé del mi be ren de zés ter ve it a vil lám vé del mi
fo ko zat fel tün te té sé vel, sze re lé si és anyag mi nõ ség re vo -
nat ko zó uta sí tá sok kal,

ae) a gyen ge ára mú rend sze rek há ló za ti ter ve it, a ké szü -
lé kek és be ren de zé sek te le pí té si he lye i nek meg je lö lé sé vel, 
az egyes rend sze rek ve ze ték há ló za ta i nak nyom vo na la i val.

b) Az épü let vil la mos sá gi mû sza ki le írás az épü let vil la -
mos sá gi há ló za tok, rend sze rek és be ren de zé sek írá sos is -
mer te té se, a tel je sít mény- és fo gyasz tá si ada tok szá mí tá -
son ala pu ló ér té ke i vel, spe ci á lis rend sze rek bemutatá -
sával.

5. Tûz vé del mi mun ka rész

A kü lön jog sza bály ban rög zí tett ese tek ben elõ írt rész le -
tes tûz vé del mi mun ka rész tartalmazza:

a) az épít mény meg kö ze lít he tõ sé gét, tûz tá vol sá gát,
b) az épít mény ol tó víz-el lá tá sá nak biz to sí tá sát,
c) az épít mény tûz ve szé lyes sé gi osz tály ba so ro lá sát,

tûz ál ló sá gi fokozatát,
d) a tûz sza ka szok el he lyez ke dé sét, a tûz sza kasz-ha tá -

ro kat és azo kon ta lál ha tó nyí lás zá rók ás át ve ze té sek
leírását,

e) az al kal ma zott épü let szer ke ze tek ég he tõ sé gi és tûz -
ál ló sá gi paramétereit,

f) a tûz ter he lés meg ha tá ro zá sát,
g) a ki ürí té si fel té te lek biz to sí tá sát,
h) az épü let gé pé szet és a vil lám vé del mi rend szer ki ala -

kí tá sát, valamint
i) a hõ- és füst el ve ze tés re, tûz jel zés re és tûz ol tás ra vo -

nat ko zó meg ol dá so kat.

6. Épí tés szer ve zé si mun ka rész

A ki vi te le zõ ál tal ké szí tett mun ka rész a ter ve zett épít -
mény épí tõ ipa ri ki vi te le zé si fel ada ta i nak meg szer ve zé sé -
hez szük sé ges rész le te zett ség ben tartalmazza:

a) az egye sí tett köz mû (genp lan) ter vet, az épít mé nyek
és a köz mû vek össze füg gé se i nek át te kin té sét szol gá ló el -
ren de zé si és idõbeli fázisterveit,

b) a ki vi te le zé si te vé keny ség vég zé sé hez szük sé ges
– ter ve zõi ko or di ná tor ál tal el len õr zött – mun ka biz ton sá gi
és egészségvédelmi ter vet.

7. Kör nye zet ren de zé si mun ka rész

A ki vi te le zés so rán fel hasz nált anya gok, al kal ma zott el -
já rá sok, tech no ló gi ák kör nye zet vé del mi szem pon tú
leírása, ezen belül:

a) az épí tés so rán fel hasz nált – a kü lön jog sza bály sze -
rint kör nye zet ba rát nak mi nõ sí tett – anya gok le írá sa,

b) az al kal ma zott nap kol lek to ros, hõ szi vattyús és
egyéb al ter na tív ener gia for rá sok kal üze me lõ rend sze rek
le írá sa,

c) egyéb kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del mi szem -
pon tok fel so ro lá sa.

V.

Az épü le tek ener ge ti kai jel lem zõ i nek meg ha tá ro zá sá ról 
 szóló kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott ese tek ben
– annak mel lék le te sze rin ti – ener ge ti kai szá mí tá so kat kell
ké szí te ni.
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2. melléklet a 290/2007. (X. 31.) Korm. rendelethez

Az építési napló

Cím ol dal min ta

ÉPÍTÉSI NAPLÓ

Épít mény meg ne ve zé se: ....................................................................................................................................................

Címe: ..................................................................................................................................................................................

A napló meg kez dé sé nek kel te: ............................... év .................................................................. hó ............... nap

Le zá rá sá nak kel te: ................................................. év .................................................................. hó ............... nap

Nyil ván tar tá si rész: tar ta lom jegy zék min ta

Épít mény meg ne ve zé se, címe: ..........................................................................................................................................

Ol dal szám: .................... /Tar ta lom

Tar ta lom jegy zék

Ol dal sor szá ma: Be fû zés dá tu ma:

Sa ját pél dá nyát át vet te:

meg bí zó (épít te tõ) vál lal ko zó

dá tum alá írás dá tum alá írás

10358 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/147. szám



2007/147. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 10359

Nyil ván tar tá si rész: szer zõ dé ses ada tok minta

Épít mény meg ne ve zé se, címe: ..........................................................................................................................................

Ol dal szám: .................... /Szerzõdés

Nyil ván tar tá si rész

Az épí tés-sze re lé si mun ka:

Meg ne ve zé se:......................................................................................................................................................................

He lye (te le pü lés, utca, ház szám, hrsz.): ..............................................................................................................................

Jel le ge*: új épí tés, bon tás, át ala kí tás, fenn tar tás, fel újí tás, kar ban tar tás, egyéb:

* alá hú zan dó

A szer zõ dés fõbb ada tai:

Kel te: ................ év .............................. hó ........... nap

Mun ka te rü let át adás: ................ év .............................. hó ........... nap

Mû sza ki át adás-át vé tel szer zõ dés sze rint: ................ év .............................. hó ........... nap

Rész ha tár idõk:

Meg ne ve zé se:

............................................................................. .......................... év ............................................... hó ........... nap

............................................................................. .......................... év ............................................... hó ........... nap

............................................................................. .......................... év ............................................... hó ........... nap

............................................................................. .......................... év ............................................... hó ........... nap

............................................................................. .......................... év ............................................... hó ........... nap

Szer zõ dés mó do sí tá sok:

Kel te: ................................................................. .......................... év ............................................... hó ........... nap

Kel te: ................................................................. .......................... év ............................................... hó ........... nap

Kel te: ................................................................. .......................... év ............................................... hó ........... nap

Kel te: ................................................................. .......................... év ............................................... hó ........... nap
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Nyil ván tar tá si rész: meg ren de lõi (épít te tõi) ada tok min ta

Épít mény meg ne ve zé se, címe: ..........................................................................................................................................

Ol dal szám: ................... /Meg ren de lõ

Nyil ván tar tá si rész

A meg ren de lõ (épít te tõ):

Neve (el ne ve zé se): ..............................................................................................................................................................

Címe (szék he lye): ...............................................................................................................................................................

Nap ló be jegy zés re jo go sult kép vi se lõ je:..............................................................................................................................

Mû sza ki ellen õr:

Az épít mény ren del te té se sze rin ti:

  Neve: .............................................................................................................................................................................

  Címe, te le fon szá ma:......................................................................................................................................................

  Név jegy zé ki be jegy zés szá ma:......................................................................................................................................

................................................. szak ági:

  Neve: .............................................................................................................................................................................

  Címe, te le fon szá ma:......................................................................................................................................................

  Név jegy zé ki be jegy zés szá ma:......................................................................................................................................

................................................. szak ági:

  Neve: .............................................................................................................................................................................

  Címe, te le fon szá ma:......................................................................................................................................................

  Név jegy zé ki be jegy zés szá ma:......................................................................................................................................

A be ru há zás le bo nyo lí tó:

Neve (el ne ve zé se): ..............................................................................................................................................................

Címe (szék he lye): ...............................................................................................................................................................

Nap ló be jegy zés re jo go sult kép vi se lõ je:..............................................................................................................................
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Nyil ván tar tá si rész: vál lal ko zó ki vi te le zõi ada tok min ta

Épít mény meg ne ve zé se, címe: ..........................................................................................................................................

Ol dal szám: ......................... /Vál lal ko zó

Nyil ván tar tá si rész

A vál lal ko zó ki vi te le zõ:

Neve (el ne ve zé se): ..............................................................................................................................................................

Címe (szék he lye): ...............................................................................................................................................................

Vál lal ko zói en ge dély vagy cég bí ró sá gi be jegy zés száma:..................................................................................................

Nap ló be jegy zés re jo go sult kép vi se lõ je:..............................................................................................................................

Fe le lõs mû sza ki ve ze tõ:

Az épít mény ren del te té se sze rin ti:

  Neve: .............................................................................................................................................................................

  Címe, te le fon szá ma:......................................................................................................................................................

  Név jegy zé ki be jegy zés szá ma:......................................................................................................................................

................................................. szak ági:

  Neve: .............................................................................................................................................................................

  Címe, te le fon szá ma:......................................................................................................................................................

  Név jegy zé ki be jegy zés szá ma:......................................................................................................................................

................................................. szak ági:

  Neve: .............................................................................................................................................................................

  Címe, te le fon szá ma:......................................................................................................................................................

  Név jegy zé ki be jegy zés szá ma:......................................................................................................................................
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Nyil ván tar tá si rész: al vál lal ko zó ki vi te le zõi ada tok min ta

Épít mény meg ne ve zé se, címe: ..........................................................................................................................................

Ol dal szám: ..................... /Al vál lal ko zó

Nyil ván tar tá si rész

Az al vál lal ko zó ki vi te le zõ:

Neve (el ne ve zé se): ..............................................................................................................................................................

Címe (szék he lye): ...............................................................................................................................................................

Vál lal ko zói en ge dély vagy cég bí ró sá gi be jegy zés száma:..................................................................................................

Nap ló be jegy zés re jo go sult kép vi se lõ je:..............................................................................................................................

Mun ka nem: .........................................................................................................................................................................

Mun ka te rü let át adás: ................ év .............................. hó ........... nap

Szer zõ dé ses ha tár idõ ................ év .............................. hó ........... nap

Fe le lõs mû sza ki ve ze tõ:

Neve: ...................................................................................................................................................................................

Címe, te le fon szá ma:............................................................................................................................................................

Név jegy zé ki be jegy zés szá ma:............................................................................................................................................

Épí té si napló:

 A vál lal ko zó ki vi te le zõ az al vál lal ko zói épí té si napló ve ze té sét a szer zõ dés ben át vál lal ja.

 Az al vál lal ko zó ön ál ló an ve ze ti.

Az al vál lal ko zó nap ló já ba a vál lal ko zó ki vi te le zõ nap ló be jegy zés re jo go sult képviselõje:...............................................

Az al vál lal ko zó nap ló já ba az al vál lal ko zó nap ló be jegy zés re jo go sult képviselõje:...........................................................
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Nyil ván tar tá si rész: ter ve zõi ada tok min ta

Épít mény meg ne ve zé se, címe: ..........................................................................................................................................

Ol dal szám: .............. /Ter ve zõ

Nyil ván tar tá si rész

A ter ve zõ:

Neve (el ne ve zé se): ..............................................................................................................................................................

Címe (szék he lye): ...............................................................................................................................................................

Ter ve zõk:

Az épít mény jel le ge (ren del te té se) sze rin ti:

  Neve: .............................................................................................................................................................................

  Címe, te le fon szá ma:......................................................................................................................................................

  Név jegy zé ki be jegy zés szá ma:......................................................................................................................................

................................................ szak ági:

  Neve: .............................................................................................................................................................................

  Címe, te le fon szá ma:......................................................................................................................................................

  Név jegy zé ki be jegy zés szá ma:......................................................................................................................................

................................................ szak ági:

  Neve: .............................................................................................................................................................................

  Címe, te le fon szá ma:......................................................................................................................................................

  Név jegy zé ki be jegy zés szá ma:......................................................................................................................................

................................................ szak ági:

  Neve: .............................................................................................................................................................................

  Címe, te le fon szá ma:......................................................................................................................................................

  Név jegy zé ki be jegy zés szá ma:......................................................................................................................................
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Nyil ván tar tá si rész: ter ve zõi mû ve ze tõi ada tok min ta

Épít mény meg ne ve zé se, címe: ..........................................................................................................................................

Ol dal szám: ................ /Ter ve zõi mû ve ze tõ

Nyil ván tar tá si rész

A ter ve zõi mû ve ze tõ:

Neve (el ne ve zé se): ..............................................................................................................................................................

Címe (szék he lye): ...............................................................................................................................................................

Ter ve zõk:

Az épít mény ren del te té se sze rin ti:

  Neve: .............................................................................................................................................................................

  Címe, te le fon szá ma:......................................................................................................................................................

  Név jegy zé ki be jegy zés szá ma:......................................................................................................................................

............................................... szak ági:

  Neve: .............................................................................................................................................................................

  Címe, te le fon szá ma:......................................................................................................................................................

  Név jegy zé ki be jegy zés szá ma:......................................................................................................................................

............................................... szak ági:

  Neve: .............................................................................................................................................................................

  Címe, te le fon szá ma:......................................................................................................................................................

  Név jegy zé ki be jegy zés szá ma:......................................................................................................................................

............................................... szak ági:

  Neve: .............................................................................................................................................................................

  Címe, te le fon szá ma:......................................................................................................................................................

  Név jegy zé ki be jegy zés szá ma:......................................................................................................................................
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Nyil ván tar tá si rész: terv el len õri ada tok min ta

Épít mény meg ne ve zé se, címe: ..........................................................................................................................................

Ol dal szám: ........................ /Terv el len õr

Nyil ván tar tá si rész

Terv el len õrök:

Az épít mény ren del te té se sze rin ti:

  Neve: .............................................................................................................................................................................

  Címe, te le fon szá ma:......................................................................................................................................................

  Név jegy zé ki be jegy zés szá ma:......................................................................................................................................

............................................... szak ági:

  Neve: .............................................................................................................................................................................

  Címe, te le fon szá ma:......................................................................................................................................................

  Név jegy zé ki be jegy zés szá ma:......................................................................................................................................

............................................... szak ági:

  Neve: .............................................................................................................................................................................

  Címe, te le fon szá ma:......................................................................................................................................................

  Név jegy zé ki be jegy zés szá ma:......................................................................................................................................

............................................... szak ági:

  Neve: .............................................................................................................................................................................

  Címe, te le fon szá ma:......................................................................................................................................................

  Név jegy zé ki be jegy zés szá ma:......................................................................................................................................
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Nyil ván tar tá si rész: nap ló mel lék le tek min ta

Épít mény meg ne ve zé se, címe: ..........................................................................................................................................

Ol dal szám: .................... /Nap ló mel lék let

Nyil ván tar tá si rész

Nap ló mel lék let:

Tí pu sa:.................................................................................................................................................................................

Azo no sí tó szá ma: ................................................................................................................................................................

Mel lé kelt ol da lak szá ma: ....................................................................................................................................................

Kel te: .................................................. év ................................... hó ........... nap

Nap ló hoz csa to lás kel te: ..................... év ................................... hó ........... nap

Nap ló rész min ta

Épít mény meg ne ve zé se, címe: ..........................................................................................................................................

Kö tet szám: ..........................................................................................................................................................................

Ol dal szám: ..........................................................................................................................................................................

I. Nap ló rész

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

II. Nap ló rész

1. Napi je len tés:

a) ke let (nap ne vét is fel kell tün tet ni: pl. kedd);

b) kül sõ hõ mér sék let (na pon ta há rom szor: 7, 13 és 21 óra kor, ha a mun ka jel le ge meg kí ván ja, a leg ala cso nyabb hõ -
mér sék le tet is rögzíteni kell);

c) idõ já rá si ada tok (eset leg víz ál lás vagy szél erõs ség, mun ka me ne tet aka dá lyo zó idõ já rás nál az aka dá lyo zás
idõtartama is);

d) lét szám ada tok:

– mû sza ki ak,

– ad mi niszt ra tí vak,

– ki se gí tõk,

– fi zi kai lét szám (sa ját és al vál lal ko zói szak mun kás, se géd mun kás) szak mán ként részletezve,

– össz lét szám;
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e) napi tel je sít mény ada tai (cím szó sze rû kö rül írás ban).

A napi tel je sít mény ada ta it épít mé nyen ként rész le tez ve kell le ír ni: pl. észa ki pil lér be to no zá sa a –0,30 m szin ten,
I. eme le ti fö dém vas be ton sze re lés stb. Na gyobb vas be ton szer ke ze tek nél az idom, ke ret vagy pil lér szá mát fel kell tün tet -
ni. Egyes fõbb mun ka ré szek ki vi te le zé sé nek meg kez dé sét és be fe je zé sét fel kell tün tet ni (pl. 013 j. osz lop be to no zá sa be -
fe jez ve vagy 40/60-as csõ fek te tés a +228–262 m szel vé nyig stb.);

f) az épí tõ ipa ri ki vi te le zé si te vé keny ség vég zé se so rán na pon ta ke let ke zõ épí té si-bon tá si hul la dék mennyi sé gé nek,
faj tá já nak meg ne ve zé se, EWC kód ja [a hul la dé kok jegy zé ké rõl  szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM ren de let alap ján], el szál -
lí tá sá nak té nye, he lye, bi zony la ta a hul la dék ke ze lé sé hez igény be vett lé te sít mény neve, címe, KÜJ, KTJ szá ma (ide csa -
to lan dók az át vé telt iga zo ló szám lák is) a kü lön jog sza bály ban fog lal tak sze rint.

2. Ese ti be jegy zé sek:

a) az épí té si mun ka hely át adás-át vé te le;

b) az épít te tõ nyi lat ko za ta az épí tõ ipa ri ki vi te le zé si te vé keny ség meg kez dé sé nek az épí tés fel ügye le ti ha tó ság hoz tör -
té nõ e ren de let szerinti be je len té sé rõl;

c) az épít mény he lyé nek ki tû zé se;

d) az egyes mun ka ré szek kü lön el len õr zé se és annak ered mé nye (pl. be to no zás elõtt a zsa lu zás és a vas sze re lés el len -
õr zé se, gé pé sze ti mun kák nál ve ze té kek, berendezések kipróbálása);

e) az el ta kart mun ka ré szek kel kap cso la tos ada tok, meg ren de lõi ész re vé te lek, vál lal ko zói megjegyzések;

f) a mû sza ki lag és az el szá mo lás szem pont já ból fon tos té nyek (fe lek köz lé sei és ki fo gá sai a ter vek kel, a költ ség ve tés -
sel, valamint ezek mó do sí tá sá val, to váb bá a ki vi te le zés sel kapcsolatban);

g) a mun ka vég zést gát ló kö rül mé nyek fel tün te té se rész le tes in do ko lás sal (pl. mun ka erõ hi ány, anyag be szer zé si ne -
héz sé gek  miatt fenn aka dás, al vál lal ko zók ké se del mé bõl ha tár idõ-túl lé pés, mun ka meg sza kí tá sok, bal ese tek, rend kí vü li
hely ze tek bõl adó dó ve szé lyek, ár tal mak stb.), az azok ból szár ma zó hát rá nyok, mi nõ ség csök ke né sek, ha tár idõ-el to ló dá -
sok vár ha tó idõ tar ta ma;

h) anya gok, kész szer ke ze tek, szer ke zet ré szek (pró ba tes tek) vizs gá la ta és do ku men tu ma i nak megjelölése;

i) ter vek át vé te le;

j) nap ló mel lék le tek fel fek te té se;

k) ki vi te le zés köz ben elõ ál lott ká rok fel vé te le a meg ren de lõ vel, illetve az al vál lal ko zók kal;

l) spe ci á lis mun kák ada tai, ha azok ról nincs kü lön napló (pl. cö lö pö zés);

m) a be épí tés re ke rü lõ épí té si célú ter mé kek meg fe le lõ ség-iga zo lá sá nak át adá sa a meg ren de lõ vagy a mû sza ki ellenõr 
részére;

n) egyéb be jegy zé sek;

o) a mû sza ki át adás-át vé te li el já rás ered mé nyes be fe je zé sé nek nap ján az épí té si napló lezárása.

3. melléklet a 290/2007. (X. 31.) Korm. rendelethez

A FELMÉRÉSI NAPLÓ VEZETÉSÉNEK SZABÁLYAI

A fel mé ré si napló az el vég zett mun kák mennyi sé gé nek ido mon kén ti, szük ség ese tén váz rajz zal szem lél te tett rög zí té -
sé re szol gál, a költ ség ve té si té tel re, az idom terv re és a mé ret ki mu ta tás ra, illetve a nap ló be jegy zés re történõ hivatkozás
feltüntetésével.

A fel mé ré si nap ló ban az egyes té te lek mennyi sé gé nek pon tos ki szá mí tá sá hoz szük sé ges idom raj zo kat, met sze te ket,
mé re te ket át te kint he tõ en kell be raj zol ni, és az áb rá kat köve tõen kell a nap ló ban a rész le tes szá mí tá so kat el vé gez ni és az
elvégzett mennyiségeket kimutatni.

A fel mé ré si nap lót a fel mé ré sek kel pár hu za mo san kell vezetni.

Az egyes épít mé nyek fel mé ré si ada ta it el kü lö nít ve, fõbb szer ke ze ti ele men ként cso por to sít va kell vezetni.

Min den fel mért adat be jegy zé sé nél kü lön sor ban kell fel tün tet ni (eset leg az épít mény re, épít mény rész re hi vat ko zás -
sal) a mun ka ne met (pl. I. föld mun ka), majd a kö vet ke zõ sor ban a ke let és szint ada tát, vo na las épít ke zés nél a szel vény -
szá mot, a költ ség ve té si (pót költ ség ve té si) té tel szá mot (nap ló ol dal szá mot), amely re a be jegy zen dõ ada tok vo nat koz nak.
A hi vat ko zá si szám után cím szó sze rû en be kell írni a felmért tétel megnevezését (pl. földkiemelés III. o.).
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4. melléklet a 290/2007. (X. 31.) Korm. rendelethez

AZ ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGEK MEGKEZDÉSÉNEK ÉS AZ ADATOK VÁLTOZÁSÁNAK
BEJELENTÉSE

Az épí tõ ipa ri ki vi te le zé si te vé keny ség gel kap cso la tos adat szol gál ta tás ról  szóló jog sza bály alap ján az épí tés ügyi ha tó -
sá gi (lé te sí té si) en ge dély hez kö tött és az épí tés ügyi bír ság meg ál la pí tá sá nak rész le tes sza bá lya i ról  szóló 245/2006.
(XII. 5.) Korm. ren de let sze rint szá mí tott 30 mil lió fo rint ér té ket meg ha la dó, illetve a köz be szer zé sek rõl  szóló 2003. évi
CXXIX. tör vény ha tá lya alá tar to zó épí té si te vé keny sé gek ese tén.

1. Be je len tés jog cí me

 épí té si te vé keny ség meg kez dé sé nek be je len té se

 adat vál to zás

2. Épí té si en ge dély ada tai

 a) en ge dé lye zõ ha tó ság neve: ........................................................................................................................................

 b) en ge dé lye zõ ha tó ság címe: ........................................................................................................................................

 c) épí té si en ge dély szá ma:..............................................................................................................................................

 d) épí té si en ge dély jog erõ re emel ke dé se: ......................................................................................................................

3. Épít te tõ ada tai

 a) neve (el ne ve zé se):......................................................................................................................................................

 b) címe (te le pü lés, utca, ház szám, eme let, ajtó vagy Pf.): .............................................................................................

4. Épí té si hely szín ada tai

 a) címe (te le pü lés, utca, ház szám): ................................................................................................................................

 b) hely raj zi szá ma: .........................................................................................................................................................

 c) az in gat lan vé dett sé gé re vo nat ko zó ada tok (mû em lék, mû em lé ki te rü let, vé dett ré gé sze ti le lõ hely): ......................

5. Ki vi te le zés kez dé sé nek ter ve zett idõ pont ja (csak az elsõ be je len tés nél)

200 .......... év ................................... hó .......... nap

6. Ki vi te le zõ (vál lal ko zó) ada tai: te vé keny sé ge kez de te (dá tum)   vége (dá tum) 

 a) neve (el ne ve zé se):......................................................................................................................................................

 b) címe (irá nyí tó szám, te le pü lés, utca, ház szám, eme let, ajtó vagy Pf.):.......................................................................

 c) vál lal ko zói en ge dély vagy cég bí ró sá gi be jegy zés szá ma: .........................................................................................

d) adó azo no sí tó szá ma: 

7. Fe le lõs mû sza ki ve ze tõ ada tai: te vé keny sé ge kez de te (dá tum)   vége (dá tum) 

 a) neve (el ne ve zé se):......................................................................................................................................................

 b) címe (irá nyí tó szám, te le pü lés, utca, ház szám, eme let, ajtó vagy Pf.):.......................................................................

 c) név jegy zé ki szá ma: FMV- .........................................................................................................................................
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8. Épí té si mû sza ki ellen õr ada tai: te vé keny sé ge kez de te (dá tum)   vége (dá tum) 

 a) neve (el ne ve zé se):......................................................................................................................................................

 b) címe (irá nyí tó szám, te le pü lés, utca, ház szám, eme let, ajtó vagy Pf.):.......................................................................

 c) név jegy zé ki szá ma: ME-............................................................................................................................................

A köz be szer zé sek rõl  szóló 2003. évi CXXIX. tör vény ha tá lya alá tar to zó épí té si mun kák ese tén ki töl té se kö te le zõ,
egyéb eset ben, ha van épí té si mû sza ki ellen õr, az adat szol gál ta tás meg adá sa ön kén tes, ha nincs, kér jük a ro va to kat ki -
húzni.

9. Ki vi te le zé si do ku men tá ció ké szí tõ jé nek ada tai: te vé keny sé ge kez de te (dá tum)   vége (dá tum) 

 a) neve (el ne ve zé se):......................................................................................................................................................

 b) címe (irá nyí tó szám, te le pü lés, utca, ház szám, eme let, ajtó vagy Pf.):.......................................................................

 c) név jegy zé ki szá ma: ME-............................................................................................................................................

10. Terv el len õr ada tai: te vé keny sé ge kez de te (dá tum)   vége (dá tum) 

 a) neve (el ne ve zé se):......................................................................................................................................................

 b) címe (irá nyí tó szám, te le pü lés, utca, ház szám, eme let, ajtó vagy Pf.):.......................................................................

 c) név jegy zé ki szá ma: ME-............................................................................................................................................

11. Nyi lat ko za tok

11.1. Nyi lat ko zom, hogy az Étv. 39.  § (5) be kez dé sé ben fog lalt do ku men tu mok az épí té si mun ka te rü le ten ren del ke -
zés re állnak.

11.2. Az épít te tõ (be ru há zó) mint adat szol gál ta tó nyi lat ko za ta:

Ki je len tem, hogy az adat be je len tés ben kö zölt ada tok a va ló ság nak meg fe le lõ ek.

Kelt: ........................... 200 ..... év .............................. hó .......... nap
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5. melléklet a 290/2007. (X. 31.) Korm. rendelethez

ÉPÍTÉSI HULLADÉK NYILVÁNTARTÓ LAP
az építési tevékenység során keletkezõ hulladékhoz

Az épít te tõ ada tai: A vál lal ko zók ada tai: Dá tum:

Neve: .............................................................. Neve, címe: ....................................................
KÜJ, KTJ szá ma: ...........................................

Címe: ............................................................. Neve, címe: ....................................................
KÜJ, KTJ szá ma: ...........................................

Neve, címe: ....................................................
KÜJ, KTJ szá ma: ...........................................

Az épí tés hely ada tai:

Címe: ...............................................................................................................................................................................

Hely raj zi szá ma: ..............................................................................................................................................................
A vég zett te vé keny ség: épü let épí té se, át ala kí tá sa, bõ ví té se, fel újí tá sa, hely re ál lí tá sa, kor sze rû sí té se, to vább épí té se.
(A kí vánt rész alá hú zan dó!)

Sor-
szám

Épí té si hul la dék Ke ze lé si mód

A hul la dék anya gi mi nõ ség e sze rin ti cso por to sí tás EWC kód szám
Tö meg

(t)
Meg ne ve zé se Hely szí ne

1. Ki ter melt ta laj

2. Be ton tör me lék

3. Asz falt tör me lék

4. Fa hul la dék

5. Fém hul la dék

6. Mû anyag hul la dék

7. Ve gyes épí té si és bon tá si hul la dék

8. Ás vá nyi ere de tû épí tõ anyag-hul la dék

Össze sen:



BONTÁSI HULLADÉK NYILVÁNTARTÓ LAP
a bontási tevékenység során keletkezõ hulladékhoz

Az épít te tõ ada tai: A vál lal ko zók ada tai: Dá tum:

Neve: .............................................................. Neve, címe: ....................................................
KÜJ, KTJ szá ma: ...........................................

Címe: ............................................................. Neve, címe: ....................................................
KÜJ, KTJ szá ma: ...........................................

Neve, címe: ....................................................
KÜJ, KTJ szá ma: ...........................................

A bon tá si te rü let ada tai:

Címe: ...............................................................................................................................................................................

Hely raj zi szá ma: ..............................................................................................................................................................
A vég zett te vé keny ség: épü let rész le ges vagy tel jes le bon tá sa. (A kí vánt rész alá hú zan dó!)

Sor-
szám

Bon tá si hul la dék Ke ze lé si mód

A hul la dék anya gi mi nõ ség e sze rin ti cso por to sí tás EWC kód szám
Tö meg

(t)
Meg ne ve zé se Hely szí ne

1. Ki ter melt ta laj

2. Be ton tör me lék

3. Asz falt tör me lék

4. Fa hul la dék

5. Fém hul la dék

6. Mû anyag hul la dék

7. Ve gyes épí té si és bon tá si hul la dék

8. Ás vá nyi ere de tû épí tõ anyag-hul la dék

Össze sen:
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6. melléklet a 290/2007. (X. 31.) Korm. rendelethez

ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉG MEGKEZDÉSÉNEK BEJELENTÉSE

Ik ta tó szám: ..........................

Ada tok:

1. Az épí té si te vé keny ség gel érin tett in gat lan címe, hely raj zi szá ma: ...............................................................................

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

2. Az épít te tõ (be je len tõ) neve, címe: ................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

3. A be je len tés tár gyá ra vo nat ko zó jog erõs és vég re hajt ha tó épí tés ügyi ha tó sá gi en ge dély (be je len tés) meg ne ve zé se,
szá ma, kel te: ...................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

Ké re lem:

Alul írott .......................................................................................................................................................... (név, cím)

be je len tem, hogy az 1. pont ban meg je lölt in gat la non ter ve zett új épít mény, épít mény rész, meg lé võ épít mény bõ ví té se,
át ala kí tá sa, kor sze rû sí té se, fel újí tá sa, hely re ál lí tá sa, el moz dí tá sa, fenn ma ra dá sa és to vább épí té se, egyéb építési
tevékenység végzése

a) az épí tés ügyi ha tó sá gi (lé te sí té si) en ge dély hez kö tött és az épí tés ügyi bír ság meg ál la pí tá sá nak rész le tes sza bá lya i -
ról  szóló jog sza bály sze rint szá mí tott, 30 mil lió fo rint szá mí tott épít mény-ér té ket nem ha lad ja meg, nem tar to zik a köz -
be szer zé sek rõl  szóló 2003. évi CXXIX. tör vény ha tá lya alá, valamint a to vább épí tés re vo nat ko zó an a 30 mil lió fo rint
szá mí tott építmény-értéket nem éri el (a kívánt rész alá hú zan dó!),

b) épí tõ ipa ri ki vi te le zé si te vé keny sé gét ...............................-án a vál lal ko zó ki vi te le zõ meg kezd te, az épí té si naplót
megnyitotta.

Kelt: ......................................, ................... év ..................................... hó ........ nap

.........................................................................
alá írás

(be je len tõ, épít te tõ)
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A Kormány
291/2007. (X. 31.) Korm.

rendelete

az építésfelügyeleti tevékenységrõl

A Kor mány az épí tett kör nye zet ala kí tá sá ról és vé del -
mé rõl  szóló 1997. évi LXXVIII. tör vény (a továb biak ban:
Étv.) 62.  §-a (1) be kez dé sé nek o) pont já ban ka pott fel ha -
tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de li el:

A rendelet hatálya

1.  §

(1) E ren de le tet – a (2) be kez dés ben fog lalt ki vé tel lel –
al kal maz ni kell az épí tõ ipa ri ki vi te le zé si te vé keny ség

a) meg kez dé sé re irá nyuló be je len tés sel kap cso la tos el -
já rás ra,

b) vég zé se so rán fel hasz nált épí té si célú ter mé kek, épí -
té si mód sze rek, el já rá sok hasz ná la tá nak, valamint az épít -
mé nyek kel kap cso la tos or szá gos szak mai kö ve tel mé nyek -
ben, szab vá nyok ban, jog sza bá lyok ban és más épí tés ügyi
elõ írásokban meg fo gal ma zott kö ve tel mé nyek tel je sü lé sé -
nek el len õr zé sé re,

c) részt ve võ i nek el len õr zé sé re, és
d) vég zé sé vel kap cso lat ban meg in dult ha tó sá gi el já rá -

sok le foly ta tá sá ra.

(2) E ren de let ren del ke zé se it, ha jog sza bály más ként
nem ren del ke zik

a) a sa já tos épít mény faj ták kal – az an ten nák, an ten na -
tar tó szer ke ze tek és csat la ko zó mû tár gyak ki vé te lé vel –, és

b) a fel vo nó val, a moz gó lép csõ vel és a moz gó jár dá val
kap cso la tos – (1) be kez dés sze rin ti – épí tés fel ügye le ti el -
len õr zé sek re és ha tó sá gi el já rá sok ra is al kal maz ni kell.

Illetékesség

2.  §

Az épí tés fel ügye le ti el len õr zés re és az épí tés fel ügye le ti
ha tó sá gi el já rás le foly ta tá sá ra az az el sõ fo kú épí tés fel -
ügye le ti ha tó ság (a továb biak ban: épí tés fel ügye le ti ha tó -
ság) az ille té kes, amely nek az ille té kességi te rü le tén az
épí tõ ipa ri ki vi te le zé si te vé keny ség fo lyik.

Építésfelügyeleti ellenõrzés

3.  §

(1) Az épí tés fel ügye le ti ha tó ság épí tés fel ügye le ti el len -
õr zést hi va tal ból vagy más köz igaz ga tá si szerv meg ke re -
sé sé re, kez de mé nye zé sé re foly tat.

(2) Az épí tés ügyért fe le lõs mi nisz ter – a ren de let ha tá lya 
alá tar to zó sa já tos épít mény faj ták ese té ben az ille té kes mi -
nisz ter – (a továb biak ban együtt: mi nisz ter) már ci us
15-éig el len õr zé si irány el vet ad ki, amely ben

a) meg ha tá roz za

aa) a tár gyi év ben tar tan dó épí tés fel ügye le ti cél vizs gá -
la tok szem pont rend sze rét,

ab) azo kat a te le pü lé se ket, te le pü lés ré sze ket, ahol
össze vont épí tés fel ügye le ti el len õr zést kell tar ta ni; és

b) az elõ zõ évi nyil ván tar tá si ada tok alap ján ja vas la tot
tesz utó vizs gá la ti el len õr zés re azo kon a te le pü lé se ken, te -
le pü lés ré sze ken, Bu da pes ten ke rü le tek ben, ahol az épí tõ -
ipa ri ki vi te le zé si te vé keny ség vég zé se so rán a sza bály ta -
lan sá gok szá ma nö ve ke dett.

(3) Az épí tés fel ügye le ti ha tó ság el len õr zé se it – az épí -
tés ügyi ha tó ság és az ille té kes te rü le ti épí tész, illetve mér -
nö ki ka ma ra ja vas la tát is figye lembe véve – a (2) be kez dés
sze rin ti el len õr zé si irány elv figye lembe véte lével már ci us
31-éig ké szí tett éves mun ka terv sze rint vég zi.

(4) Az elõ zõ évi épí tés fel ügye le ti el len õr zé sek meg ál la -
pí tá sa it össze fog la ló je len tést ja nu ár 31-éig meg kell kül -
de ni a mi nisz ter nek.

4.  §

(1) Az el len õr zést vég zõ épí tés fel ügye lõ el len õr zé si jo -
go sult sá gát ta nú sí tó szol gá la ti iga zol vány tar tal maz za az
épí tés fel ügye lõ ne vét, az õt fog lal koz ta tó hi va tal meg ne -
ve zé sét, valamint az iga zol vány sor szá mát.

(2) Az épí tõ ipa ri ki vi te le zé si te vé keny ség hely szí ni el -
len õr zé sét két épí tés fel ügye lõ egy ide jû leg vég zi.

5.  §

(1) Az épí tés fel ügye le ti ha tó ság szük ség ese tén az épí -
tés ügyi ha tó ság gal (ide ért ve a sa já tos épít mény faj ták sze -
rin ti ha tó sá go kat is), más ille té kességi te rü le ten mû kö dõ
épí tés fel ügye le ti ha tó ság gal és más – el len õr zés re jo go -
sult – ha tó ság gal vagy szer ve zet tel kö zös ellen õr zés vég -
zé sét kez de mé nye zi.

(2) A spe ci á lis vizs gá la tok el vég zé se ér de ké ben az épí -
tés fel ügye le ti ha tó ság a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és
szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 2004. évi CXL.
tör vény (a továb biak ban: Ket.) 58.  §-ának (3) be kez dé se
sze rint épí tés ügyi mû sza ki szak ér tõ vagy minõség-ellen -
õrzõ szerv köz re mû kö dé sét is igény be ve he ti.

(3) Az épí tés fel ügye le ti ha tó ság meg ke re sés re más ha -
tó ság el len õr zé sé ben is részt vesz.
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6.  §

(1) Az épí tés fel ügye le ti ha tó ság az Étv. 46.  §-ának
(5) be kez dé sé ben fog lal ta kon túl ellen õr zi

a) az épí té si szer zõ dés, a ki vi te le zé si do ku men tá ció
ter ve zõ jé vel kö tött ter ve zé si szer zõ dés meg lé tét,

b) a terv el len õr re vo nat ko zó jo go sult sá gi elõ írások
meg tar tá sát,

c) a ki vi te le zés re vo nat ko zó jog sza bá lyok ban, szak mai 
elõ írásokban fog lalt ren del ke zé sek, en nek ke re té ben kü lö -
nö sen az épít mény szer ke ze té re, a ki vi te le zés mód sze ré re
és tech no ló gi á já ra vo nat ko zó kö ve tel mé nyek be tar tá sát.

(2) Az épí tés fel ügye le ti ha tó ság az ellen õr zés meg ál la -
pí tá sa i ról, to váb bá az el len õr zött ész re vé te le i rõl a hely szí -
nen jegy zõ köny vet ké szít, amely nek egy pél dá nyát az épí -
té si nap ló hoz csa tol ja, a má sik pél dány a ha tó sá gi ügy irat
rész e. A jegy zõ könyv a Ket. 39.  §-ának (2) be kez dé sé ben
fog lal ta kon kí vül, illetve annak ke re té ben tar tal maz za:

a) az el já ró épí tés fel ügye lõ hi va ta li el ér he tõ sé gét,
b) az épít te tõ ne vét, lak cí mét, szék he lyét,
c) az el len õr zés ben köz re mû kö dõk meg ne ve zé sét,
d) az en ge dé lyes ter vek ter ve zõ jé nek ne vét, lak cí mét,

ter ve zõi en ge dély szá mát,
e) a ki vi te li ter vek ter ve zõ jé nek ne vét, lak cí mét, ter ve -

zõi en ge dély szá mát,
f) a ki vi te le zõ ne vét, lak cí mét, cég jegy zék szá mát,vál -

lal ko zá si en ge dély szá mát,
g) a fe le lõs mû sza ki ve ze tõ ne vét, lak cí mét, név jegy zé -

ki szá mát,
h) az épí té si mû sza ki ellen õr ne vét, lak cí mét, név jegy -

zé ki szá mát,
i) az épít mény ren del te té sét, jel le gét,
j) az épí té si en ge dély szá mát, és
k) a ki vi te le zés be je len té si kö te le zett sé gé nek tel je sí té sét.

Az építõipari kivitelezési tevékenység megkezdésére
irányuló bejelentés tudomásul vétele

7.  §

(1) Az épí tõ ipa ri ki vi te le zé si te vé keny ség meg kez dé se
be je len té sé nek el bí rá lá sa so rán az el já rás meg in dí tá sá ra
vo nat ko zó ér te sí tés mel lõz he tõ.

(2) A jog sze rû be je len tés ese tén az épí tés fel ügye le ti ha -
tó ság a Ket. 71.  §-ának (4) be kez dé se sze rint jár el.

(3) Az épí tés fel ügye le ti ha tó ság az épí tõ ipa ri ki vi te le zé -
si te vé keny ség meg kez dé sét ha tá ro zat tal meg tilt ja, ha

a) a be je len tés nem elé gí ti ki az épí tõ ipa ri ki vi te le zé si
te vé keny ség rõl, az épí té si nap ló ról és a ki vi te le zé si do ku -
men tá ció tar tal má ról  szóló jog sza bály ban elõ ír ta kat, vagy

b) a ki vi te le zés meg kez dé sé re, vég zé sé re vo nat ko zó
elõ írások nem tel je sül nek.

Építésfelügyeleti intézkedések

8.  §

(1) Az épí tés fel ügye le ti ha tó ság az Étv. 46.  §-ának
(6) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott eset ben az épí tõ ipa ri ki -
vi te le zé si te vé keny ség foly ta tá sát a hely szí nen meg ho zott
vég zés sel meg tilt ja.

(2) Ha az épí tés fel ügye le ti ha tó ság az (1) be kez dés sze -
rint meg til tot ta az épí tõ ipa ri ki vi te le zé si te vé keny ség foly -
ta tá sát, az ellen õr zés nap já tól szá mí tott 15 mun ka na pon
be lül a hely szí nen fel vett jegy zõ könyv meg ál la pí tá sai
alap ján, azon nal vég re hajt ha tó ha tá ro zat tal el ren de li a sza -
bály ta lan ál la pot meg szün te té sét.

(3) Az épí tés fel ügye le ti ellen õr zés le foly ta tá sa so rán
fel tárt, az épí tés fel ügye le ti ha tó ság ha tás kö ré be nem tar to -
zó sza bály ta lan sá go kat is jegy zõ könyv ben kell rög zí te ni.
A jegy zõ könyv má so la tá nak, valamint az egyéb bi zo nyí té -
kok meg kül dé sé vel a szük sé ges in téz ke dé sek meg té te lé re
fel kell hív ni a ha tás kör rel és ille té kességgel ren del ke zõ
ha tó sá got.

(4) Az épí tés fel ügye le ti ha tó ság az Étv. 46.  §-ának
(6) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott eset ben épí tés fel ügye le ti
ha tó sá gi el já rást – az Étv. 46/A.  §-ának (1)–(2) be kez dé sé -
ben fog lal tak ki vé te lé vel – az épít mény hasz ná lat ba vé te li
en ge dé lyé nek jog erõs sé vá lá sá ig in dít hat. Az épí tés fel -
ügye le ti ha tó ság az Étv. 46.  §-ának (6) be kez dé sé ben meg -
ha tá ro zott cse lek mény rõl vagy mu lasz tás ról  való tu do -
más szer zés tõl szá mí tott egy éven be lül in téz ked het. Az
egy éves idõ tar tam az épí tés fel ügye le ti ha tó ság szá má ra
újra kez dõ dik az el já rás fel füg gesz té sé nek megszûné -
sekor.

(5) Új el já rás le foly ta tá sá nak el ren de lé se ese tén az egy -
éves idõ tar tam kez de tét az új el já rás le foly ta tá sát el ren de lõ 
jog erõs ha tá ro zat kel té tõl kell szá mí ta ni, és az ere de ti el já -
rás meg in dí tá sa kor ér vény ben volt épí tés ügyi sza bá lyok
sze rint kell el jár ni, ki vé ve ha az új el já rás le foly ta tá sa kor
ha tá lyos sza bá lyok az épít te tõ szá má ra ked ve zõb bek.

(6) A (2) be kez dés sze rin ti kö te le zés vég re haj tá sá nak
tel je sí té sét, in do kolt eset ben az épí tés fel ügye le ti ha tó ság a
hely szí nen ellen õr zi.

(7) Az épí tés fel ügye le ti ha tó sá gi el já rás sal kap cso lat -
ban új ra fel vé te li ké re lem nem nyújt ha tó be.

9.  §

(1) Az épí tés fel ügye le ti ha tó sá gi el já rás ban a ter ve zõ, a
fe le lõs mû sza ki ve ze tõ, az épí té si mû sza ki ellen õr és a ki -
vi te le zõ ab ban az eset ben mi nõ sül ügy fél nek, ha az épí tés -
fel ügye le ti ha tó sá gi dön tést ezen sze mé lyek fel adat- és
fele lõsségi kö ré be tar to zó te vé keny ség ala poz ta meg.
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(2) A név jegy zé ki be jegy zés hez kö tött te vé keny sé get
vég zõ sze mély kö te le zé se kor és bír sá go lá sa kor az épí tés -
fel ügye le ti ha tó ság a jog erõs és vég re hajt ha tó dön té sét tá -
jé koz ta tá sul meg kül di a név jegy zé ket ve ze tõ szerv nek.

(3) Az épí tés fel ügye le ti ha tó ság a kü lön jog sza bály ban
fog lal tak sze rint kor lá to zott körû ter ve zõi jo go sult ság
 ellenõrzése ese tén – ha az a ter ve zõi nyi lat ko zat ból nem
ál la pít ha tó meg egy ér tel mû en – bel föl di jog se gély ké ré se
ke re té ben a név jegy zé ket ve ze tõ ille té kes te rü le ti épí tész,
illetve mér nö ki ka ma rát ke re si meg.

(4) Ha a ki vi te le zé si do ku men tá ció ter ve zõ jé nek ter ve -
zõi nyi lat ko za ta vagy a terv el len õr nek a terv el len õri nyi -
lat ko za ta hi ány zik, nem fe le l meg az elõ írásoknak vagy
tar tal ma  valótlan, illetve ha a ter ve zõ ál tal ké szí tett ki vi te -
le zé si do ku men tá ció szak sze rût len vagy tar tal ma  valótlan,
ak kor az épí tés fel ügye le ti ha tó ság el já rást kez de mé nyez a
ter ve zõi jo go sult ság ról név jegy zé ket ve ze tõ szerv nél.

Záró rendelkezések

10.  §

(1) Ez a ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba, ren del -
ke zé se it a hatályba lépése után in dult el sõ fo kú, valamint a
meg is mé telt épí tés fel ügye le ti ha tó sá gi el já rás ban kell al -
kal maz ni.

(2) E ren de let hatályba lépésével egy ide jû leg a ha tá lyát
vesz ti az épí tés fel ügye le ti el len õr zé si el já rás ról  szóló
48/1997. (XII. 29.) KTM ren de let.

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

A Kormány
292/2007. (X. 31.) Korm.

rendelete
az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási

Alapból történõ finanszírozásának részletes
szabályairól  szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet

és az egészségügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl
 szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet

módosításáról

A Kor mány az 1.  § és a 3.  § te kin te té ben a kö te le zõ
egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról  szóló 1997. évi LXXXIII.
tör vény 83.  § (2) be kez dés a) pont já ban fog lalt fel ha tal ma -
zás alap ján, az Alkot mány 35.  § (1) be kez dés b) pont já ban
meg ha tá ro zott fel adat kör ében, a 2.  § te kin te té ben pe dig az

Alkot mány 35.  § (2) be kez dé sé ben meg ál la pí tott ere de ti
jog al ko tói ha tás kö ré ben, az Alkot mány 35.  § (1) be kez dés
c) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ében el jár va a kö -
vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

(1) Az egész ség ügyi szol gál ta tá sok Egész ség biz to sí tá si
Alap ból tör té nõ fi nan szí ro zá sá nak rész le tes sza bá lya i ról
 szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. ren de let (a továb biak ban:
Kr.) 27/A.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(5) Az ak tív fek võ be teg-szak el lá tást nyúj tó szol gál ta tó 
ré szé re a 2007. ok tó ber 1-jé tõl 2008. szep tem ber 30-ig ter -
je dõ tel je sí té si idõ szak ra a tel je sít mény vo lu men a 2007.
szep tem ber 30-án ér vé nyes tel je sít mény vo lu men ala pul -
vé te lé vel ke rül meg ál la pí tás ra az zal, hogy a 2007. jú -
lius–szep tem ber kö zöt ti tel je sí té si idõ szak ra biz to sí tott át -
me ne ti ki egé szí tõ tel je sít mény vo lu men ér ték kel csök ken -
te ni kell az ala pul szol gá ló tel je sít mény vo lu men ke ret ér -
té két. A szol gál ta tó az így meg ál la pí tott tel je sít mény vo lu -
men re havi bon tás ban jo go sult.”

(2) A Kr. 27/A.  §-a a kö vet ke zõ (6)–(8) be kez dés sel
egé szül ki, ezzel egy ide jû leg a je len le gi (6)–(8) be kez dé -
sek szá mo zá sa (9)–(11) be kez dés re vál to zik:

„(6) Tel je sít mény vo lu men ke ret nö vek mény re jo go sult
az a szol gál ta tó, amely leg alább 50 ak tív fek võ be teg-szak -
el lá tá si ágy ka pa ci tás ra és leg alább négy szak má ra vo nat -
ko zó fi nan szí ro zá si szer zõ dés sel ren del ke zik, és a 2007.
áp ri lis 1-jé tõl 2007. jú ni us 30-ig ter je dõ tel je sí té si idõ -
szak ra ér vé nyes tel je sít mény vo lu men ke re té nek leg alább
92 szá za lé ka el szá mo lás ra került.

(7) A tel je sít mény vo lu men nö vek mény mér té ké nek szá -
mí tá sa a 2007. áp ri lis hó nap tól 2007. jú ni us hó na pig ter -
jedõ idõ szak ra el szá molt tel je sít mény ada tok alap ján, a
27. szá mú mel lék let ben fog lalt mód szer tan sze rint, az
aláb bi mu ta tó szá mok figye lembe véte lével tör té nik:

a) ca se-mix in dex,
b) más in té zet bõl át vett ese tek ará nya,
c) sür gõs sé gi (ha laszt ha tat lan) ese tek ará nya,
d) tel je sít mény vo lu men ki hasz nált ság,
e) ágy ki hasz nált ság.
(8) Amennyi ben a szol gál ta tó nem ha tá roz za meg az

(5)–(6) be kez dés sze rin ti éves tel je sít mény vo lu men havi
bon tá sát, az or szá gos sze zo ná lis in dex ke rül figye -
lembevételre.”

(3) A Kr. 27/A.  §-ának a (2) be kez dés sel át szá mo zott
(11) be kez dé sé nek elsõ mon da ta he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„A 28.  § (2) be kez dés sze rin ti tel je sít mény vo lu men ke -
ret Ellen õr zõ Bi zott ság (a továb biak ban: TVK Bi zott ság)
az elsõ fél év tel je sít mé nyé nek el szá mo lá sa alap ján meg -
vizs gál ja a (10) be kez dés ben meg ha tá ro zott szak mák tel -
je sít mény vo lu men ke re te i nek fel hasz ná lá sát.”
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2.  §

Az egész ség ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl
 szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 7.  §-ának (1) be -
kez dé se a kö vet ke zõ d) pont tal egé szül ki:

[A mi nisz ter az egész ség ügyért  való fe le lõs sé ge kö ré ben 
meg ha tá roz za]

„d) az élel mi sze rek ki vé te lé vel az em ber i szer ve zet tel
érint ke zés be ke rü lõ anya gok elõ ál lí tá sá nak és for ga lom ba
ho za ta lá nak egész ség ügyi fel té te le it,”

3.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ ötö dik na pon lép
ha tály ba az zal, hogy az 1.  § ren del ke zé se it, valamint az
e ren de let tel meg ál la pí tott 27. szá mú és 28. szá mú mel lék -
le té ben fog lal ta kat a 2008. ja nu ár 1-jét kö ve tõ ki fi ze té sek -
re kell elõ ször al kal maz ni.

(2) Ez a ren de let a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ har min ca dik
na pon ha tá lyát vesz ti.

(3) A Kr. 27/A.  §-ának e ren de let 1.  §-a sze rint átszá -
mozott

a) (9) be kez dé sé ben az „Az OEP ha von ta leg fel jebb az
(5) be kez dés sze rin ti” szö veg rész he lyé be az „Az OEP ha -
von ta leg fel jebb az (5)–(8) be kez dés sze rin ti”,

b) (10) be kez dé sé ben az „Az (5) be kez dés sze rin ti el -
szá mo lás nál” szö veg rész he lyé be az „A (9) be kez dés sze -
rin ti el szá mo lás nál”,
szö veg rész lép.

(4) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a Kr.
27/A.  §-ának je len le gi (9) be kez dé se ha tá lyát vesz ti.

(5) A Kr. e ren de let 1. szá mú mel lék le te sze rin ti 27. szá -
mú mel lék let tel egé szül ki.

(6) A Kr. e ren de let 2. szá mú mel lék le te sze rin ti 28. szá -
mú mel lék let tel egé szül ki.

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 292/2007. (X. 31.) Korm. rendelethez

[27. számú melléklet
a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez]

1. Fo ga lom meg ha tá ro zá sok:
a) vi szo nyí tá si idõ szak: 2007. áp ri lis–2007. jú ni us hó -

nap,
b) ca se-mix in dex: a Kr. 2.  § l) pont ja sze rin ti ca se-mix

in dex,

c) más in té zet bõl át vett ese tek ará nya: a vi szo nyí tá si
idõ szak ban más in téz mé nyek bõl át vett ese tek ará nya – a
Kr. 14. szá mú mel lék le te 18. A fel vé tel jel le ge pont já ban
2. más fek võ be teg-gyógy in té zet bõl át he lyez ve – meg je lö -
lés sel je len tett ese tek ará nya,

d) sür gõs sé gi (ha laszt ha tat lan) ese tek ará nya: az ezen
ese te ket meg ha tá ro zó HBCs-k lis tá ja az OEP hon lap ján
köz zé té tel re ke rül,

e) tel je sít mény vo lu men ki hasz nált ság: a vi szo nyí tá si
idõ szak ban el szá molt tel je sít mény és ugyan ezen idõ szak ra 
ér vé nyes TVK ará nya,

f) ágy ki hasz nált ság: a vi szo nyí tá si idõ szak ban je len tett 
be teg szám és a szol gál ta tó ér vé nyes, szer zõ dött ágy szá má -
nak a vi szo nyí tá si idõ szak nap tá ri nap ja i nak szá má val
szor zott ér té ké nek a há nya do sa.

2. Az 1. pont ban meg ha tá ro zott mu ta tók alap ján meg -
ha tá ro zás ra ke rül a fek võ be teg-szak el lá tó in téz mé nyek
mu ta tón kén ti rang so ra.

3. A 2. pont alap ján ki ala kult rang sor szá mok mu ta tón -
kén ti sú lyo zá si ér té ke a kö vet ke zõ:

a) 3-as sú lyo zá si ér té kû ca se-mix in dex,
b) 2-es sú lyo zá si ér té kû más in té zet bõl át vett ese tek

ará nya,
c) 1,5-ös sú lyo zá si ér té kû sür gõs sé gi (ha laszt ha tat lan)

ese tek ará nya,
d) 0,5-ös sú lyo zá si ér té kû tel je sít mény vo lu men ki hasz -

nált ság,
e) 0,5-ös sú lyo zá si ér té kû ágy ki hasz nált ság.

4. A meg fe le lõ sú lyo zá si ér ték kel sú lyo zott rang sor szá -
mok össze ge adja meg a fek võ be teg-szak el lá tó in téz mény
össze sí tett rang sor szá mát.

Ha a rang sor ban lévõ in téz mé nyek szá ma n (ahol n ter -
mé sze tes szám), a 27/A.  § (7) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott 
mu ta tó szá mok sú lyo zá si ér té ke si (ahol si  valós szám), az
in téz mény rang sor ban be töl tött he lye ri, (ahol ri ter mé sze -
tes szám), to váb bá 0<ri<n+1 és a na gyobb mu ta tó ér ték hez
na gyobb ri tar to zik, ak kor az in téz mény össze sí tett rang -
sor szá ma (R) a kö vet ke zõ:

R = s1*r1 + s2*r2 + s3*r3 + s4*r4 + s5*r5

5. A rang sor szám el mé le ti ma xi mu ma

Rmax = n*(s1+ s2+ s3+ s4+ s5)

A szol gál ta tó sa ját rang sor szá ma és ezen el mé le ti ma xi -
mum ará nyá ban a szol gál ta tó 0–1000 pont kö zöt ti pont -
szá mot (P) kap, ahol (P) a kö vet ke zõ:

P = 1000*R/Rmax

6. Az 5. pont alap ján ki szá mí tott pont szá mok súly pon ti 
kór ház ese té ben 1,3-szor zó val sú lyo zás ra ke rül nek.

7. Az el ért pont szá mok alap ján a szol gál ta tók az aláb bi
cso por tok ba ke rül nek be so ro lás ra:

a) 0–500 pont szám,
b) 501–750 pont szám,
c) 750 fe let ti pont szám.
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8. A 7. pont sze rin ti szol gál ta tói be so ro lás alap ján a
27/A.  § (5) be kez dé se sze rin ti tel je sít mény vo lu men ke ret -
hez ké pest az aláb bi nö vek mé nyek ke rül nek megállapí -
tásra:

a) 0–500 pont szám ese tén 7 szá za lék,
b) 501–750 pont szám ese tén 8,5 szá za lék,
c) 750 pont szám fe let t 10 szá za lék.
Nem súly pon ti in té zet ré szé re a c) pont ba so ro lás ese tén

8,5 szá za lék nö vek mény ál la pít ha tó meg.

2. számú melléklet
a 292/2007. (X. 31.) Korm. rendelethez

[28. számú melléklet
a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez]

2008. elsõ negyedévére vonatkozó
teljesítményvolumen értéke és annak felosztása

1.1. Az ak tív fek võ be teg-szak el lá tás or szá gos tel je sít -
mény vo lu me né nek mér té ke 2008. elsõ ne gyed évé re:
555 098 súly szám, amely nek ter hé re kell el szá mol ni az
összes ak tív fek võ be teg-el lá tás ba tar to zó tel je sít ményt.

1.2. A já ró be teg-szak el lá tás or szá gos tel je sít mény vo -
lu me né nek mér té ke 2008. elsõ ne gyed évé re: 16 690 510
ezer pont szám, amely nek ter hé re kell el szá mol ni az összes
já ró be teg-szak el lá tás ba tar to zó tel je sít ményt.

1.3. A CT, MRI szak el lá tás or szá gos tel je sít mény vo lu -
me né nek mér té ke 2008. elsõ ne gyed évé re 2 061 076 ezer
pont szám.

Az 1., 2., 3. pon tok sze rin ti el lá tá sok havi tel je sí tett fel -
hasz ná lá sá ról az OEP ha von ta a fi nan szí ro zá si terv vel
egy ide jû leg tá jé koz tat ja az egész ség ügyi mi nisz tert és a
pénz ügy mi nisz tert.

A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

Az egészségügyi miniszter
47/2007. (X. 31.) EüM

rendelete
a kozmetikai termékek biztonságosságáról, gyártási,

forgalmazási feltételeirõl és közegészségügyi
ellenõrzésérõl  szóló 40/2001. (XI. 23.) EüM rendelet

módosításáról

Az egész ség ügy rõl  szóló 1997. évi CLIV. tör vény
247.  § (2) be kez dés d) pont da) al pont já ban fog lalt fel ha -
tal ma zás alap ján, az egész ség ügyi mi nisz ter fel adat- és ha -
tás kö ré rõl  szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §

a) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va a kö -
vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A koz me ti kai ter mé kek biz ton sá gos sá gá ról, gyár tá si,
for gal ma zá si fel té te le i rõl és köz egész ség ügyi el len õr zé sé -
rõl  szóló 40/2001. (XI. 23.) EüM ren de let (a továb biak ban: 
R.) 11.  §-a a kö vet ke zõ (8) be kez dés sel egé szül ki:

„(8) 2008. már ci us 23-át köve tõen nem hoz ha tók for ga -
lom ba és 2008. jú ni us 23-át köve tõen nem ad ha tók át a
vég sõ fel hasz ná ló nak az aláb bi tar tó sí tó sze re ket tar tal ma -
zó koz me ti ku mok:

a) 3. szá mú mel lék let 1. ré szé ben a 98–101. re fe ren cia -
szá mú so rok ban sze rep lõ ha tó anya gok az ott meg ha tá ro -
zott fel té te lek tõl és kor lá to zá sok tól el té rõ en,

b) a 6. szá mú mel lék let ben az 1., 2., 4., 7., 12., 14., 18.,
19., 21., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 32., 33., 35., 37.,
42. és 47. re fe ren cia szá mú so rok ban sze rep lõ tar tó sí tó sze -
rek a ma xi má li san meg en ge dett kon cent rá ció fe let t,

c) me til dib rom glu tar-nit ril.”

2.  §

Az R. 11.  §-a a kö vet ke zõ (9) be kez dés sel egé szül ki:
„(9) 2008. ok tó ber 18-át köve tõen nem hoz ha tók for ga -

lom ba és 2009. áp ri lis 18-át köve tõen nem ad ha tók át a
vég sõ fel hasz ná ló nak az aláb bi anya go kat tar tal ma zó koz -
me ti ku mok:

a) a 45425 szín in dex szá mú szí ne zék,
b) a nát ri um-jo dát,
c) a 6. szá mú mel lék let ben az 56. re fe ren cia szá mú sor -

ban sze rep lõ tar tó sí tó szer az ott meg ha tá ro zott fel té te lek -
tõl és kor lá to zá sok tól el té rõ en.”

3.  §

Az R. 15.  § (4) be kez dés a) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

[Ez a ren de let a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak való
meg fe le lést szol gál ja:]

„a) a Ta nács 76/768/EGK irány elve (1976. jú li us 27.) a
koz me ti kai ter mé kek re vo nat ko zó tag ál la mi jog sza bá lyok
kö ze lí té sé rõl, valamint annak a 79/661/EGK,
82/368/EGK, 83/574/EGK, 88/667/EGK, 89/679/EGK,
93/35/EGK ta ná csi, a 2003/15/EK euró pai par la men ti és
ta ná csi és a 83/341/EGK, 83/496/EGK, 84/415/EGK,
85/391/EGK, 86/179/EGK, 86/199/EGK, 87/137/EK,
88/233/EGK, 89/174/EGK, 90/121/EGK, 91/184/EGK,
92/8/EGK, 92/86/EGK, 93/47/EGK, 94/32/EK, 95/34/EK, 
96/41/EK, 97/1/EK, 97/45/EK, 98/16/EK, 98/62/EK,
2000/6/EK, 2000/11/EK, 2002/34/EK, 2003/1/EK,
2003/16/EK, 2003/80/EK, 2003/83/EK, 2004/87/EK,
2004/88/EK, 2004/93/EK, 2004/94/EK, 2005/9/EK,
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2005/42/EK, 2005/52/EK, 2005/80/EK, 2006/65/EK,
2006/78/EK, 2007/1/EK, 2007/17/EK, 2007/22/EK
 bizottsági irány el vek kel és a Cseh Köz tár sa ság, az Észt
Köz tár sa ság, a Cip ru si Köz tár sa ság, a Lett Köz tár sa ság, a
Lit ván Köz tár sa ság, a Ma gyar Köz tár sa ság, a Mál tai Köz -
tár sa ság, a Len gyel Köz tár sa ság, a Szlo vén Köz tár sa ság és 
a Szlo vák Köz tár sa ság csat la ko zá sá nak fel té te le i rõl,
valamint az Euró pai Unió alap ját ké pe zõ szer zõ dé sek ki -
iga zí tá sá ról  szóló ok mány II. mel lék let 1. rész C. pont já val 
tör tént mó do sí tá sai;”

4.  §

(1) Az R. 3. szá mú mel lék le te e ren de let 1. mel lék le te
sze rint mó do sul.

(2) Az R. 6. szá mú mel lék le te e ren de let 2. mel lék le te
sze rint mó do sul.

5.  §

(1) Ez a ren de let – a (2) be kez dés ben fog lalt ki vé tel lel –
a ki hir de té sét kö ve tõ nyol ca dik na pon lép ha tály ba.

(2) A (7) be kez dés 2007. no vem ber 21-én lép ha tály ba.

(3) Az R. 4. szá mú mel lék le té ben fog lalt táb lá zat 83. re -
fe ren cia szá mú sora ha tá lyát vesz ti.

(4) Az R. 6. szá mú mel lék le té ben fog lalt táb lá zat 10. és
36. re fe ren cia szá mú sora ha tá lyát vesz ti.

(5) Ez a ren de let 2007. no vem ber 22-én ha tá lyát vesz ti.

(6) A koz me ti kai ter mé kek biz ton sá gos sá gá ról, gyár tá -
si, for gal ma zá si fel té te le i rõl és köz egész ség ügyi el len õr -
zé sé rõl  szóló 40/2001. (XI. 23.) EüM ren de let mó do sí tá sá -
ról  szóló 27/2007. (VI. 11.) EüM ren de let 2.  §-a nem lép
ha tály ba.

(7) Az R. 11.  §-a a kö vet ke zõ (10) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(10) A 2. szá mú mel lék let 1234–1243. pont ja sze rin ti
össze te võt tar tal ma zó koz me ti kai ter mék 2008. feb ru ár
21-tõl nem hoz ha tó for ga lom ba, nem ke rül het ér té ke sí tés -
re, illetve bár mely más mó don nem ad ha tó át a vég sõ fel -
hasz ná ló nak.”

(8) Ez a ren de let a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak való 
meg fe le lést szol gál ja:

a) a Bi zott ság 2007/17/EK irány elve (2007. már ci us
22.) a koz me ti kai ter mé kek rõl  szóló 76/768/EGK ta ná csi
irány elv III. és VI. mel lék le té nek a mû sza ki fej lõ dés hez
tör té nõ hoz zá iga zí tá sa cél já ból való mó do sí tá sá ról,

b) a Bi zott ság 2007/22/EK irány elve (2007. áp ri lis 17.) 
a koz me ti kai ter mé kek rõl  szóló 76/768/EGK ta ná csi
irány elv IV. és VI. mel lék le té nek a mû sza ki fej lõ dés hez
tör té nõ hoz zá iga zí tá sa cél já ból való mó do sí tá sá ról.

Dr. Hor váth Ág nes s. k.,
egész ség ügyi mi nisz ter
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1. melléklet a 47/2007. (X. 31.) EüM rendelethez

1. Az R. 3. szá mú mel lék let 1. ré szé ben fog lalt táb lá zat a kö vet ke zõ 98–101. sor ral egé szül ki:

[Re fe ren cia-
 szám

Ha tó anyag neve

Kor lá to zá sok
Cím ké re fel íran dó fel hasz ná lá si 

fel té te lek és fi gyel mez te té sekal kal ma zá si te rü let és/vagy
fel hasz ná lás

ma xi má li san meg en ge dett 
kon cent rá ció a vég ter mék ben

egyéb kor lá to zá sok
és kö ve tel mé nyek

a b c d e f]

„98 Sza li cil sav [5]
(CAS-szám 69-72-7)

a) Le öb lí ten dõ haj ápo lá si ter -
mé kek

b) Egyéb ter mé kek

a) 3%

b) 2%

Há rom év alat ti gyer me kek -
nek ké szü lõ ter mé kek ben
nem hasz nál ha tó, ki vé ve a
sam po no kat
Más cé lok ra, mint a ter mék -
ben a mik ro or ga niz mu sok
ki fej lõ dé sé nek meg aka dá -
lyo zá sá ra. E célt jól látha -
tóan fel kell tün tet ni a
ter mé ken

Há rom év alat ti gyer me kek -
nek ké szü lõ ter mé kek ben
nem hasz nál ha tó [6]

 99 Szer vet len szul fi tok és
bi szul fi tok [7]

a) Oxi dá ló haj fes té kek

b) Haj ki egye ne sí tõ ter mé kek

c) Ön bar ní tó ter mé kek arc ra

d) Egyéb ön bar ní tó ter mé kek

a) 0,67% a sza bad SO2-re
ki fe jez ve
b) 6,7% a sza bad SO2-re
ki fe jez ve
c) 0,45% a sza bad SO2-re
ki fe jez ve
d) 0,40% a sza bad SO2-re
ki fe jez ve

Más cé lok ra, mint a ter mék -
ben a mik ro or ga niz mu sok
ki fej lõ dé sé nek meg aka dá -
lyo zá sá ra. E célt jól látha -
tóan fel kell tün tet ni a
ter mé ken

100 Trik lo kar ban [8]
(CAS-szám 101-20-2)

Le öb lí ten dõ ter mé kek 1,5% Tisz ta sá gi kö ve tel mény:
3,3’,4,4’-tetraklór-azo -
benzol < 1 ppm
3,3’,4,4’-tet rak lór-azo xi -
ben zol < 1 ppm
Más cé lok ra, mint a
ter mék ben a mik ro or ga niz -
mu sok ki fej lõ dé sé nek meg -
aka dá lyo zá sá ra. E célt jól
lát ha tó an fel kell tün tet ni a
ter mé ken
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[Re fe ren cia-
 szám

Ha tó anyag neve

Kor lá to zá sok
Cím ké re fel íran dó fel hasz ná lá si 

fel té te lek és fi gyel mez te té sekal kal ma zá si te rü let és/vagy
fel hasz ná lás

ma xi má li san meg en ge dett 
kon cent rá ció a vég ter mék ben

egyéb kor lá to zá sok
és kö ve tel mé nyek

a b c d e f]

101 Cink-py rit hi on [9]
(CAS-szám 13463-41-7)

Le öb lí tés re nem ke rü lõ haj -
ápo lá si ter mé kek

0,1% Más cé lok ra, mint a ter mék -
ben a mik ro or ga niz mu sok
ki fej lõ dé sé nek meg aka dá -
lyo zá sá ra. E célt jól látha -
tóan fel kell tün tet ni a
ter mé ken”

2. Az R. 3. szá mú mel lék let 1. rész e a „(*)” jelû láb jegy ze tet köve tõen a kö vet ke zõ szö veg résszel egé szül ki:
„[5] Tar tó sí tó szer ként lásd a 6. szá mú mel lék let, 1. rész 3. re fe ren cia szá mú sor nál.
[6] Ki zá ró lag azok nál a ter mé kek nél, ame lye ket há rom év alat ti gyer me kek is hasz nál hat nak, és ame lyek hosszan érint kez nek a bõr rel.
[7] Tar tó sí tó szer ként lásd a 6. szá mú mel lék let, 1. rész 9. re fe ren cia szá mú sor nál.
[8] Tar tó sí tó szer ként lásd a 6. szá mú mel lék let, 1. rész 23. re fe ren cia szá mú sor nál.
[9] Tar tó sí tó szer ként lásd a 6. szá mú mel lék let, 1. rész 8. re fe ren cia szá mú sor nál.”

2. melléklet a 47/2007. (X. 31.) EüM rendelethez

1. Az R. 6. szá mú mel lék le té ben fog lalt táb lá zat 2., 4., 7., 12., 18., 19., 21., 22., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 32., 33., 35. és 37. so rá ban ha tá lyát vesz ti a „(*)”
szö veg rész.

2. Az R. 6. szá mú mel lék le té ben fog lalt táb lá zat 14., 42. és 47. so rá ban ha tá lyát vesz ti a „(+)” szö veg rész.

3. Az R. 6. szá mú mel lék le té ben fog lalt táb lá zat 43. so rá ban az „1-Fno xip ro pan-2-ol” szö veg rész he lyé be az „1-Fno xip ro pan-2-ol (*)” szö veg lép.

4. Az R. 6. szá mú mel lék le té ben fog lalt táb lá zat 1. so rá nak he lyé be a kö vet ke zõ sor lép, és a táb lá zat egy ide jû leg a kö vet ke zõ 1a sor ral egé szül ki:

[Re fe ren cia-
szám

Tar tó sí tó szer neve Ma xi má li san meg en ge dett kon cent rá ció Kor lá to zá sok és kö ve tel mé nyek
Cím ké re fel íran dó fel hasz ná lá si fel té te lek

és fi gyel mez te té sek

a b c d e]

„1 Ben zoe sav (CAS-szám 65-85-0) és
nát ri um sói (CAS-szám 532-32-1)

Le öb lí ten dõ ter mé kek, ki vé ve száj -
ápo lá si ter mé kek: 2,5% (sav)
Száj ápo lá si ter mé kek: 1,7% (sav)
Le öb lí tés re nem ke rü lõ ter mé kek:
0,5% (sav)

 1a Ben zoe sav nak az 1. re fe ren cia szám 
alatt fel tün te tett sók tól el té rõ sói,
valamint ben zoe sav ész te rei

0,5% (sav)”
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5. Az R. 6. szá mú mel lék le té ben fog lalt táb lá zat 5. so rá nak he lyé be a kö vet ke zõ sor lép:

[Re fe ren cia-
szám

Tar tó sí tó szer neve Ma xi má li san meg en ge dett kon cent rá ció Kor lá to zá sok és kö ve tel mé nyek
Cím ké re fel íran dó fel hasz ná lá si fel té te lek

és fi gyel mez te té sek

a b c d e]

„5 For mal de hid és pa ra for mal de hid
(*)

0,2% (ki vé ve száj hi gi é nés ter mék -
ben)
0,1% (száj hi gi é nés ter mék ben, sza -
bad for mal de hid ben ki fe jez ve)

Ti los ae ro so los ter mék ben (spray)”

6. Az R. 6. szá mú mel lék le té ben fog lalt táb lá zat 8. so rá nak he lyé be a kö vet ke zõ sor lép:

[Re fe ren cia-
szám

Tar tó sí tó szer neve Ma xi má li san meg en ge dett kon cent rá ció Kor lá to zá sok és kö ve tel mé nyek
Cím ké re fel íran dó fel hasz ná lá si fel té te lek

és fi gyel mez te té sek

a b c d e]

„8 Cink-py rit hi on (*) (CAS-szám
13463-41-7)

Haj ápo lá si ter mé kek: 1%
Egyéb ter mé kek: 0,5%

Csak le öb lí ten dõ ter mé kek nél.
Száj ápo lá si ter mé kek ben nem hasz -
ná la tos”

7. Az R. 6. szá mú mel lék le té ben fog lalt táb lá zat 56. so rá nak he lyé be a kö vet ke zõ sor lép:

[Re fe ren cia-
szám

Tar tó sí tó szer neve Ma xi má li san meg en ge dett kon cent rá ció Kor lá to zá sok és kö ve tel mé nyek
Cím ké re fel íran dó fel hasz ná lá si fel té te lek

és fi gyel mez te té sek

a b c d e]

„56 jo do-pro pi nil-bu til-kar ba mát
(JPBK)
3-jo do-2-pro pi nil-bu til-kar ba mát
CAS-szám: 55406-53-6

a) le öb lí ten dõ ter mé kek ese tén:
0,02%
b) le öb lí tés re nem ke rü lõ ter mé kek 
ese tén: 0,01%, ki vé ve az aláb bi ter -
mé kek ben: de zo do rok és iz za dás -
gát lók: 0,0075%

Száj- és ajak ápo lá si ter mé kek ben
nem hasz nál ha tó
a) Há rom év alat ti gyer me kek nek
szánt ter mé kek ben nem hasz nál ha -
tó, ki vé ve für dés hez hasz nált ké -
szít mé nyek/tus für dõk, valamint
sam po nok
b) – Test ápo lók ban és test kré mek -
ben nem hasz nál ha tó [6]
– Há rom év alat ti gyer me kek nek
szánt ter mé kek ben nem hasz nál ha tó

a) ,,Há rom év alat ti gyer me kek
ese té ben nem hasz nál ha tó” [7]
b) ,,Há rom év alat ti gyer me kek
ese té ben nem hasz nál ha tó” [8]”

8. Az R. 6. szá mú mel lék le te az „(5)” jelû jel ma gya rá za tot köve tõen a kö vet ke zõ szö veg résszel egé szül ki:
„[6] Csak a test nagy fe lü le té re fel vitt ter mé ke ket érin ti.
[7] A für dés hez hasz nált ké szít mé nyek/tus für dõk, valamint sam po nok ki vé te lé vel ki zá ró lag azok a ter mé kek, ame lyek há rom év alat ti gyer me kek ese té ben hasz -

nál ha tók.
[8] Ki zá ró lag azok a ter mé kek, ame lyek há rom év alat ti gyer me kek ese té ben hasz nál ha tók.”
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A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

128/2007. (X. 31.) FVM
rendelete

az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
a Natura 2000 gyepterületeken történõ

gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás
részletes szabályairól

A me zõ gaz da sá gi, ag rár-vi dék fej lesz té si, valamint ha -
lá sza ti tá mo ga tá sok hoz és egyéb in téz ke dé sek hez kap cso -
ló dó el já rás egyes kér dé se i rõl  szóló 2007. évi XVII. tör -
vény (a továb biak ban: tv.) 81.  §-a (3) be kez dé sé nek
a) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a föld mû ve lés -
ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl
 szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §-ának
b) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ben el jár va a kö vet -
ke zõ ket ren de lem el:

A támogatás célja

1.  §

A tá mo ga tás cél ja, hogy a Na tu ra 2000 gyep te rü le tek
fenn tar tá sá nak föld hasz ná la ti sza bá lya i ról  szóló
269/2007. (X. 18.) Korm. ren de let (a továb biak ban: föld -
hasz ná la ti ren de let) sze rin ti föld hasz ná la ti elõ írások be tar -
tá sát elõ se gít se, valamint, hogy a Na tu ra 2000 gyep hasz -
no sí tá sú te rü le te ken (a továb biak ban: Na tu ra 2000 gyep te -
rü le tek) elõ se gít se a ter mé sze tes élõ he lyek, a va don élõ ál -
la tok és nö vé nyek ked ve zõ ter mé szet vé del mi hely ze té nek
fenn tar tá sát, illetve az e te rü le tek ki je lö lé sé nek alap já ul
szol gá ló ter mé sze ti ál la pot meg õr zé sét, valamint biz to sít -
sa az azt lét re ho zó, illetve fenn tar tó gaz dál ko dás feltéte -
leit.

Fogalmak

2.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban
1. me zõ gaz da sá gi par cel la azo no sí tó rend szer

(a továb biak ban: Me PAR): a tv. 31.  §-ának (1) be kez dé sé -
ben meg ha tá ro zott és a Me zõ gaz da sá gi Par cel la Azo no sí tó 
Rend szer rõl  szóló 115/2003. (XI. 13.) FVM ren de let ben
(a továb biak ban: Me PAR ren de let) sza bá lyo zott azo no sí tó 
rend szer;

2. fi zi kai blokk: a Me PAR ren de let 1.  §-ának a) pont já -
ban meg ha tá ro zott te rü let;

3. me zõ gaz da sá gi par cel la: a Me PAR ren de let
1.  §-ának e) pont já ban meg ha tá ro zott te rü let;

4. tá mo ga tott te rü let: a ké re lem nek helyt adó ha tá ro -
zat ban meg ál la pí tott te rü let;

5. gaz dál ko dá si év: 2007. no vem ber 1-jé tõl 2008.
 augusztus 31-éig tar tó idõ szak, ezt köve tõen a ké re lem
 benyújtását meg elõ zõ év szep tem ber 1-jén kez dõ dõ és a
kö vet ke zõ év au gusz tus 31-éig tar tó idõ szak;

6. He lyes Me zõ gaz da sá gi és Kör nye ze ti Ál la pot fenn -
tar tá sa ér de ké ben al kal ma zan dó elõ írások összes sé ge
(a továb biak ban: HMKÁ elõ írásai): az egy sze rû sí tett te rü -
let ala pú tá mo ga tá sok és a vi dék fej lesz té si tá mo ga tá sok
igény lé sé hez tel je sí ten dõ „He lyes Me zõ gaz da sá gi és Kör -
nye ze ti Ál la pot”, illetve a „He lyes Gaz dál ko dá si Gya kor -
lat” fel té tel rend sze ré nek meg ha tá ro zá sá ról  szóló 4/2004.
(I. 13.) FVM ren de let (a továb biak ban: HMKÁ ren de let)
1. szá mú mel lék le te sze rin ti elõ írások;

7. idõs, mé re tes fa: a ta laj fel szín fe let t har minc cen ti -
mé ter törzs át mé rõt el érõ, Ma gyar or szá gon õs ho nos fa faj
egye de;

8. gaz dál ko dá si napló: a HMKÁ ren de let 5. szá mú
mel lék le te sze rin ti for ma nyom tat vány.

A támogatás jellege

3.  §

E ren de let alap ján Na tu ra 2000 gyep te rü le te ken foly ta -
tott me zõ gaz da sá gi te vé keny ség után te rü let ala pú, vissza
nem té rí ten dõ kom pen zá ci ós tá mo ga tás ve he tõ igény be.

Támogatás mértéke

4.  §

A tá mo ga tás mér té ke éven te 38 euró/hek tár.

A támogatás igénybevételének feltételei

5.  §

(1) E ren de let alap ján – a (2) be kez dés ben fog lal tak ra is
fi gye lem mel – az a leg alább 0,3 hek tárt el érõ, a minden -
kori Me PAR adat bá zis ban nyil ván tar tott te rü let tá mo gat -
ha tó, amely:

a) az euró pai kö zös sé gi je len tõ sé gû ter mé szet vé del mi
ren del te té sû te rü le tek rõl  szóló 275/2004. (X. 8.) Korm.
ren de let 5.  §-a sze rint a Me PAR-ban le ha tá rolt Na tu ra
2000 te rü le ten, az Irá nyí tó Ha tó ság ál tal ki adott köz le -
mény ben fel so rolt fi zi kai blokk ban he lyez ke dik el, és

b) ame lyet az adott gaz dál ko dá si év tel jes idõ tar ta ma
alatt gyep ként hasz no sí ta nak.

(2) Nem tá mo gat ha tó az az (1) be kez dés elõ írásainak
meg fe le lõ te rü let,

a) amely re az adott gaz dál ko dá si évre vo nat ko zó an a
Nem ze ti Vi dék fej lesz té si Terv alap ján a köz pon ti költ ség -
ve tés, valamint az Euró pai Me zõ gaz da sá gi Ori en tá ci ós és
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Ga ran cia Alap Ga ran cia Rész le ge társ fi nan szí ro zá sá ban
meg valósuló ag rár-kör nye zet gaz dál ko dá si tá mo ga tá sok
igény be vé te lé nek rész le tes sza bá lya i ról  szóló 150/2004.
(X. 12.) FVM ren de let alap ján tá mo ga tást vet tek igény be;

b) amely ál lam i tu laj don ban és a hon vé del mi szer vek
va gyon ke ze lé sé ben áll.

(3) Tá mo ga tás igény be vé te lé re nem jo go sult költ ség ve -
té si szerv, valamint az a gaz dál ko dó szer ve zet, amely ben a
Ma gyar Ál lam tu laj do ni há nya da meg ha lad ja az 50%-ot.

6.  §

E ren de let alap ján a tá mo ga tást az a me zõ gaz da sá gi ter -
me lõ ve he ti igény be, aki vál lal ja, hogy az aláb bi fel té te lek
mind egyi két tel je sí ti:

a) a hasz no sí tás so rán a gaz da ság tel jes te rü le tén a
HMKÁ elõ írásait be tart ja;

b) az adott gaz dál ko dá si év ben nap ra kész Gaz dál ko dá -
si Nap lót ve zet a gaz da ság tel jes te rü le té re vo nat ko zó an,
valamint meg õr zi az ab ban sze rep lõ ada tok alá tá masz tá sá -
ra szol gá ló szám lá kat és bi zony la to kat;

c) adott gaz dál ko dá si év ben részt vesz az Új Ma gyar or -
szág Vi dék fej lesz té si Prog ram ke re tén be lül, az Euró pai
Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap ból fi nan szí ro zott, a
Na tu ra 2000 te rü le ten gaz dál ko dók ré szé re éven te egy al -
ka lom mal szer ve zett kép zé sen, vagy hi telt ér dem lõ en iga -
zol ja, hogy 3 év nél nem ré geb ben részt vett ilyen kép zé -
sen;

d) me zõ gaz da sá gi te vé keny sé ge so rán be tart ja a föld -
hasz ná la ti ren de let ben meg ha tá ro zott föld hasz ná la ti elõ -
írásokat.

Kérelem benyújtása

7.  §

(1) A ké rel met egy pél dány ban, min den év ben az egy sé -
ges te rü let ala pú tá mo ga tás irán ti ké re lem mel együtt a Me -
zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va tal (a továb biak ban:
MVH) hon lap ján köz zé tett for ma nyom tat vá nyon le het be -
nyúj ta ni a me zõ gaz da sá gi ter me lõ lak he lye, illetve szék -
he lye sze rint ille té kes me gyei MVH ki ren delt ség hez.

(2) Egy me zõ gaz da sá gi ter me lõ egy adott ké re lem be -
nyúj tá si idõ szak ban csak egy ké rel met nyújt hat be.

(3) A ké re lem hez mel lé kel ni kell a blokk tér kép ere de ti
pél dá nyát, me lyen be kell je löl ni, hogy mely me zõ gaz da -
sá gi par cel la után igény lik a kom pen zá ci ós tá mo ga tást,
valamint a te rü le ten ta lál ha tó idõs, mé re tes fák el he lyez ke -
dé sét.

(4) A gaz dál ko dó szer ve ze tek ese té ben a ké re lem hez
mel lé kel ni kell a ha tá lyos tár sa sá gi szer zõ dés hi te les má -
so la tát vagy 30 nap nál nem ré geb bi, ere de ti vagy hi te les
má so la ti pél dá nyú cég ki vo na tot.

A támogatás folyósítása

8.  §

A tá mo ga tás a hely szí ni el len õr zé sek le foly ta tá sa után
egy összeg ben ke rül fo lyó sí tás ra.

Ellenõrzés

9.  §

(1) A jo go sult sá gi fel té te lek és a kö te le zett ség vál la lá -
sok tel je sí té sét az MVH kü lön meg álla po dás alap ján az
ille té kes – kü lö nö sen a ter mé szet vé del mi – szak ha tó sá gok
be vo ná sá val éven te ellen õr zi.

(2) A me zõ gaz da sá gi ter me lõ nek a hely szí ni ellen õr zés
so rán

a) iga zol nia kell tu laj do ni lap pal vagy föld hasz ná la ti
lap pal, bér le ti szer zõ dés sel, illetve a fel so rolt do ku men tu -
mok hi te les má so la tá val, hogy a ké re lem ben meg je lölt me -
zõ gaz da sá gi par cel lák hasz no sí tá sá ra jo go sult;

b) be kell mu tat nia a Gaz dál ko dá si Napló adott gaz dál -
ko dá si évre vo nat ko zó pél dá nyát, valamint az ab ban sze -
rep lõ ada tok alá tá masz tá sá ra szol gá ló szám lá kat és bi -
zony la to kat.

Jogkövetkezmények

10.  §

(1) Ha a me zõ gaz da sá gi ter me lõ a 6.  § b) pont já ban fog -
lal tak nak úgy nem tesz ele get, hogy a Gaz dál ko dá si Nap -
lót

a) nem nap ra ké szen ve ze ti, fi gyel mez te tést kap,
b) nem ve ze ti, a tá mo ga tás 20%-kal csök kent ve ke rül

ki fi ze tés re.

(2) Ha a me zõ gaz da sá gi ter me lõ a 6.  § c) pont já ban fog -
lalt elõ írást nem tel je sí ti, a tá mo ga tás 20%-át kö te les jo go -
su lat lan tá mo ga tás ként vissza fi zet ni.

(3) Ha a me zõ gaz da sá gi ter me lõ nem tel je sí ti a föld -
hasz ná la ti ren de let ben elõ írt sza bá lyok va la me lyi két, ab -
ban az eset ben a tá mo ga tás

a) a föld hasz ná la ti ren de let 3.  §-ának (1) be kez dé sé ben
elõ írt sza bá lyok ese té ben 100%-kal,

b) a föld hasz ná la ti ren de let 3.  §-ának (2)–(5) be kez dé -
se i ben elõ írt sza bá lyok ese té ben 70%-kal,

c) a föld hasz ná la ti ren de let 4.  §-ában elõ írt sza bá lyok
ese té ben 50%-kal,

d) a föld hasz ná la ti ren de let 5.  §-ában elõ írt sza bá lyok
ese té ben 30%-kal csök kent ve ke rül ki fi ze tés re.

(4) Amennyi ben a me zõ gaz da sá gi ter me lõ a föld hasz -
ná la ti ren de let ben fog lalt föld hasz ná la ti elõ írások kö zül
egy nél több elõ írást nem tel je sít, úgy a jog kö vet kez mé -
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nyek össze adód nak, azon ban együt tes mér té kük nem ha -
lad hat ja meg a tá mo ga tá si összeg 100%-át.

Záró rendelkezések

11.  §

Ez a ren de let 2007. no vem ber 1-jén lép ha tály ba az zal,
hogy az elsõ ké rel met 2008-ban le het be nyúj ta ni.

Az Európai Unió jogának  való megfelelés

12.  §

Ez a ren de let az Euró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz -
té si Alap ból nyúj tan dó vi dék fej lesz té si tá mo ga tás ról  szóló 
2005. szep tem ber 20-i 1698/2005/EK ta ná csi ren de let
38. cik ké nek vég re haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket
ál la pít ja meg.

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

129/2007. (X. 31.) FVM
rendelete

a természetes édesítõszerek termékpályáinak
szabályozásához kapcsolódó egyes kér dé sek rõl

Az ag rár pi a ci rend tar tás ról  szóló 2003. évi XVI. tör -
vény 32.  § (1) be kez dés a) és c) pont já ban ka pott fel ha tal -
ma zás alap ján – a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi -
nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 162/2006. (VII. 28.)
Korm. ren de let 1.  § a) pont já ban meg ha tá ro zott feladat -
körömben el jár va – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban
a) Szak ma kö zi Ál lan dó Bi zott ság: a Cu kor ré pa ter mesz -

tõk Or szá gos Szö vet sé ge (a továb biak ban: CTOSZ) és a
Cu kor ipa ri Egye sü lés (a továb biak ban: CIE) ál tal lét re ho -
zott és mû köd te tett, a Szak ma kö zi Egyez mény ben meg ha -
tá ro zott egyez te tõ fó rum;

b) kvó ta jo go sult: a Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si
Hi va tal (a továb biak ban: MVH) ál tal a cu kor ága zat pi a cá -
nak kö zös szer ve zé sé rõl  szóló, 2006. feb ru ár 20-i
318/2006/EK ren de let (a továb biak ban: Ta ná csi Ren de let) 

17. cik ke sze rint el is mert olyan jogi sze mé lyi ség gel ren -
del ke zõ vagy jogi sze mé lyi ség nél kü li gaz da sá gi tár sa ság,
amely a Cu kor Ter mék ta nács, illetve a Ma gyar Al ko hol
Szö vet ség tag ja, és amely szá má ra a föld mû ve lés ügyi és
vi dék fej lesz té si mi nisz ter (a továb biak ban: mi nisz ter)
e ren de let 1–3. szá mú mel lék le té ben kvó tát ál la pít meg;

c) cu kor ré pa szál lí tá si jog: az or szá gos kvó tá hoz szük -
sé ges cu kor ré pa-mennyi ség meg ter me lé sé nek joga; el sõ -
sor ban a ha gyo má nyo san cu kor ré pa-ter me lés sel fog lal ko -
zó me zõ gaz da sá gi ter me lõk szá má ra a Cu kor Ter mék ta -
nács ál tal nyil ván tar tott azon cu kor ré pa-mennyi ség (ton -
ná ban és 16% cu kor tar tal mú után fe jelt cu kor ré pá ban ki fe -
jez ve), ame lyet éven te meg ter mel het nek és ér té ke sít het -
nek egy kvó ta jo go sult gaz dál ko dó szer ve zet számára;

d) fel dol go zó: az MVH ál tal a Ta ná csi Ren de let
17. cik ke alap ján el is mert olyan jogi sze mély vagy jogi
sze mé lyi ség nél kü li gaz da sá gi tár sa ság, amely cuk rot
és/vagy izo glü kózt a kvó tán fe lü li cu kor ter me lés re vo nat -
ko zó an a 318/2006/EK ta ná csi ren de let vég re haj tá sa rész -
le tes sza bá lya i nak meg ál la pí tá sá ról  szóló, 2006. jú ni us
29-i 967/2006/EK bi zott sá gi ren de let mel lék le té ben sze -
rep lõ ter mék(ek)ké dol go z fel.

2.  §

(1) A Ma gyar Köz tár sa ság szá má ra meg ha tá ro zott ré pa -
cu kor és izo glü kóz kvó ta mér té két a Ta ná csi Ren de let III.
és IV. mel lék le te rög zí ti. Az or szá gos kvó ta kvó ta jo go sul -
tak kö zöt ti fel osz tá sát – az 1.  § b) pont já ban em lí tett
 terméktanácsok ja vas la tá nak figye lembe véte lével – e ren -
de let 1–3. szá mú mel lék le te tar tal maz za.

(2) Kvó ta jo go sult a kvó tá val az e ren de let ben, valamint
a kö zös sé gi jog sza bá lyok ban meg ha tá ro zott ke re tek kö -
zött ren del kez het.

(3) A mi nisz ter – az Euró pai Bi zott ság (a továb biak ban:
Bi zott ság) a Ta ná csi Ren de let 19. cik ke alap ján meg ho zott 
kvó ta csök ken tés re vo nat ko zó dön té sét köve tõen – az alap -
kvó ták kal ará nyo san csök ken ti a kvó ta jo go sul tak ren del -
ke zé sé re álló kvó ta mennyi sé ge ket.

(4) A Ta ná csi Ren de let nem ze ti kvó ta új ra ki osz tá sá ról
 szóló 11. cik ké ben tag ál la mi ha tás kör be utalt jo go sít vá -
nyo kat a mi nisz ter gya ko rol ja.

(5) A kvó ta jo go sult jog utód nél kü li meg szû né se ese tén
– a Kö zös sé gen be lül a cu kor ipar szer ke zet át ala kí tá sá ra
szol gá ló ide ig le nes rend szer meg ál la pí tá sá ról és a kö zös
ag rár po li ti ka fi nan szí ro zá sá ról  szóló 1290/2005/EK
 rendelet mó do sí tá sá ról  szóló, 2006. feb ru ár 20-i
320/2006/EK ta ná csi ren de let ben meg ha tá ro zott ese tek ki -
vé te lé vel – a mi nisz ter az érin tett ter mék ta nács ja vas la tát
figye lembe véve dönt a kvó ta új ra fel osz tá sá ról. A kvó ta -
fel osz tás sal kap cso la tos va la mennyi dön tés rõl a mi nisz ter
tá jé koz tat ja a Bi zott sá got a cu kor ága zat ban a cu kor bel sõ
pi a ca és a kvó ta rend szer irá nyí tá sa te kin te té ben a
318/2006/EK ta ná csi ren de let al kal ma zá sá nak rész le tes
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sza bá lya i ról  szóló, 2006. jú ni us 29-i 952/2006/EK bi zott -
sá gi ren de let ben (a továb biak ban: VR) meg ha tá ro zot tak -
nak meg fele lõen.

(6) A kvó ta kvó ta jo go sul tak kö zöt ti át ru há zá sá hoz a mi -
nisz ter jó vá ha gyá sa szük sé ges.

(7) A Ta ná csi Ren de let 14. cik ké nek meg fele lõen, ha
egy kvó ta jo go sult az ál ta la kvó tán fe lül ter melt cu kor egé -
szé nek vagy egy ré szé nek kö vet ke zõ évre  való át vi te lé rõl
dönt, ar ról az adott gaz da sá gi év áp ri lis 15-éig – izo glü kóz
át vi te lé rõl a kö vet ke zõ gaz da sá gi év ok tó ber 31-éig – ér te -
sí ti az MVH-t.

(8) A cu kor és izo glü kóz kvó ta rend szer hez kapcsoló -
dóan a Ta ná csi Ren de let ben meg ha tá ro zott – e ren de let
alap ján nem a mi nisz ter ha tás kö ré be utalt – ha tó sá gi fel -
ada to kat (vál lal ko zá sok el is me ré se, dí jak meg ha tá ro zá sa,
nyil ván tar tás ve ze té se, je len té sek el ké szí té se) az MVH
végzi.

3.  §

(1) Cu kor ré pa szál lí tá si jo got csak olyan föld tu laj do nos
vagy föld hasz ná la tá ra jo go sult ter mé sze tes vagy jogi sze -
mély, illetve jogi sze mé lyi ség nél kü li gaz da sá gi tár sa ság
kap hat, aki tag ja a Cu kor Ter mék ta nács nak, vagy vál lal ja,
hogy az zal tag sá gi vi szonyt lé te sít. A cu kor ré pa szál lí tá si
jog fel osz tá sá ról és egyéb fel té te lek rõl a Cu kor Ter mék ta -
nács ér te sí ti a ter me lõ ket.

(2) A cu kor ré pa szál lí tá si jo go kat az érin tett kvó ta jo go -
sult és a CTOSZ re gi o ná lis szö vet sé ge kö zö sen ha tá roz za
meg a Ta ná csi Ren de let III. mel lék le té ben sze rep lõ nem -
ze ti kvó tá hoz és IV. mel lék le té ben sze rep lõ ki egé szí tõ cu -
kor kvó tá hoz, valamint a 11. cik ké ben sze rep lõ nem ze ti
újra ki osz tott kvó ta meg ter me lé sé hez szük sé ges cu kor ré pa 
mennyi sé gé nek figye lembe véte lével.

(3) A cu kor ré pa szál lí tá si jog el vá lik a ko ráb bi szál lí tá si
jog alap ján ke let ke zett tá mo ga tá si jo go sult ság tól.

(4) A cu kor ré pa szál lí tá si jog ide ig le nes vagy vég le ges
át en ge dé sét (ér té ke sí tés, bér be adás stb.) az érin tett fe lek
kö te le sek jó vá ha gyás ra be je len te ni a Szak ma kö zi Ál lan dó
Bi zott ság nak.

(5) Amennyi ben a cu kor ré pa-ter me lõ két egy mást kö ve -
tõ gaz da sá gi év ben nem tud ele get ten ni szál lí tá si kö te le -
zett sé gé nek – az el há rít ha tat lan kül sõ ok (vis ma i or) ese tén 
al kal ma zan dó egyes sza bá lyok ról, valamint egyes ag rár
tár gyú mi nisz te ri ren de le tek mó do sí tá sá ról  szóló 44/2007.
(VI. 8.) FVM ren de let ben meg ha tá ro zott vis ma i or ese te it
ki vé ve –, a CTOSZ re gi o ná lis szö vet sé ge és az érin tett
kvó ta jo go sult ja vas la ta alap ján a Szak ma kö zi Ál lan dó Bi -
zott ság dönt het a cu kor ré pa szál lí tá si jog csök ken té sé rõl.
A csök ken tés mér té két és annak rész le te it a fe lek kö zö sen
dol goz zák ki.

(6) Amennyi ben a cu kor ré pa-ter me lõ ab ba hagy ja a cu -
kor ré pa-ter me lést – a szer ke zet át ala kí tá si prog ram ban tör -
té nõ rész vé tel ki vé te lé vel – cu kor ré pa szál lí tá si jo gá nak
új ra fel osz tá sá ról a CTOSZ re gi o ná lis szö vet sé ge és az
érin tett kvó ta jo go sult együt te sen dönt. A cu kor ré pa-ter -
me lés ab ba ha gyá sá ról a Cu kor Ter mék ta ná csot ha la dék ta -
la nul ér te sí te ni kell.

(7) A cu kor ré pa-ter me lõ kér he ti a kvó ta cu kor elõ ál lí tá -
sá hoz szük sé ges cu kor ré pa-mennyi sé gen fe lül át adott,
szer zõ dött vagy szer zõ dé sen fe lü li cu kor ré pá nak a kö vet -
ke zõ gaz da sá gi évre vo nat ko zó cu kor ré pa szál lí tá si joga
ter hé re tör té nõ át vi te lét a Szak ma kö zi Egyez mény ben
meg ha tá ro zott fel té te lek sze rint.

4.  §

(1) A cu kor ré pa-ter me lõk kép vi se le té ben a CTOSZ, a
cu kor gyár tók (ré pa cu kor-gyár tó kvó ta jo go sul tak) kép vi -
se le té ben a CIE meg ál la po dást (a továb biak ban: Szak ma -
kö zi Egyez mény) köt nek a Cu kor Ter mék ta nács ke re te in
be lül.

(2) A cu kor gyár tók és cu kor ré pa-ter me lõk kö zött meg -
kö tött szer zõ dé sek tag ál la mok ál tal tör té nõ fel ügye le té rõl
 szóló, 1974. jú ni us 18-i 1516/1974/EGK bi zott sá gi ren de -
let elõ írásait figye lembe véve a mi nisz ter rend sze re sen
ellen õr zi, hogy a Szak ma kö zi Egyez mény össz hang ban
van-e a kö zös sé gi sza bá lyok kal.

(3) Szak ma kö zi Egyez mény hi á nyá ban a mi nisz ter az
érin tett fe lek ér de ke i nek vé del me ér de ké ben a Ta ná csi
Ren de let alap ján meg te szi a szük sé ges in téz ke dé se ket.

(4) A cu kor ré pa-ter me lõk és a ré pa cu kor-gyár tó kvó ta -
jo go sul tak kö zött lét re jött ter mék ér té ke sí té si szer zõ dé sek
nem tar tal maz hat nak a Szak ma kö zi Egyez mény ben fog -
lal tak kal el len té tes elõ írásokat.

(5) A ré pa cu kor-gyár tó kvó ta jo go sult min den gaz da sá gi 
év de cem ber 10-éig meg kez di a CTOSZ tag szer ve ze té vel
a ter mék ér té ke sí té si szer zõ dés rõl  szóló tár gya lá so kat, és a
szer zõ dés rõl ja nu ár 10-éig meg ál la po dik. A Szak ma kö zi
Egyez mény nek nem meg fe le lõ szer zõ dé si aján lat ese tén,
illetve amennyi ben a tár gya lá sok a fent meg ha tá ro zott ha -
tár idõ ig nem ve zet nek ered mény re, a fe lek a Szak ma kö zi
Ál lan dó Bi zott ság hoz for dul hat nak.

5.  §

(1) A ké rel me ket, je len té se ket az MVH ré szé re az ál ta la
rend sze re sí tett, köz le mény ben köz zé tett for ma nyom tat vá -
nyo kon kell be nyúj ta ni.

(2) A Bi zott ság nak a kö zös sé gi jog sza bá lyok alap ján to -
váb bí tan dó ada to kat az MVH a köz lés tõl szá mí tott öt na -
pon be lül meg kül di a Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si 
Mi nisz té ri um nak (a továb biak ban: mi nisz té rium). Az ada -
to kat az MVH és a mi nisz té rium az adat vé del mi jog sza bá -
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lyok nak meg fele lõen ke ze li, azok ki zá ró lag a ter mék pá lya
pi ac sza bá lyo zás kö ré ben hasz nál ha tók fel.

6.  §

(1) A kvó ta jo go sult a ter me lé si díj ra, több let összeg re,
illetve ki egé szí tõ kvó ta után fi ze ten dõ összeg re vo nat ko zó 
fi ze té si kö te le zett sé gé nek a Ta ná csi Ren de let ben – a kvó -
tán fe lü li cu kor ter me lés te kin te té ben a 967/2006/EK bi -
zott sá gi ren de let ben – fog lal tak sze rint tesz ele get. A fi ze -
té si kö te le zett sé get az MVH ál tal meg adott szám lá ra kell
tel je sí te ni.

(2) Amennyi ben fi ze té si kö te le zett sé gé nek a kvó ta jo go -
sult ha tár idõ ben nem tesz ele get, az MVH a me zõ gaz da sá -
gi, ag rár-vi dék fej lesz té si, valamint ha lá sza ti tá mo ga tá sok -
hoz és egyéb in téz ke dé sek hez kap cso ló dó el já rás egyes
kér dé se i rõl  szóló 2007. évi XVII. tör vény 70.  §-ának meg -
fele lõen ké se del mi pót lék meg fi ze té sé re kö te le zi az érin -
tett kvó ta jo go sul tat.

7.  §

(1) Az in ter ven ci ós fel vá sár lá so kat és ér té ke sí té se ket az 
MVH-nak a cu kor in ter ven ci ós hi va ta lok ál tal tör té nõ fel -
vá sár lás és ér té ke sí tés te kin te té ben a Ta ná csi Ren de let nek, 
a VR-nek és a cu kor ága zat pi a cá nak kö zös szer ve zé sét
érin tõ re form ke re té ben át me ne ti in téz ke dé sek meg ál la pí -
tá sá ról, valamint az 1265/2001/EK és a 314/2002/EK
 rendelet mó do sí tá sá ról  szóló, 2006. már ci us 27-i
493/2006/EK ren de let nek (a továb biak ban: VR2) meg -
fele lõen kell vég re haj ta nia.

(2) Az in ter ven ci ós fel aján lást az MVH szá má ra aján lat -
ban kell meg ten ni, ami a VR és VR2 ál tal meg ha tá ro zott
kö te le zõ ele me ken kí vül to váb bi, az MVH ál tal köz le -
mény ben elõ írt ada to kat is tar tal maz hat.

8.  §

A cu kor ter mék pá lya ha té kony mû kö dé se ér de ké ben az
MVH – hely szí ni ellen õr zés ke re té ben is – jo go sult el len -
õriz ni a cu kor ter mék pá lya sze rep lõi ál tal a ré szé re szol -
gál ta tott ada tok hi te les sé gét.

9.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ har ma dik na pon
lép ha tály ba, és ezzel egy ide jû leg a ter mé sze tes éde sí tõ -
sze rek ter mék pá lyá i nak sza bá lyo zá sá hoz kap cso ló dó
egyes kér dé sek rõl  szóló 28/2004. (III. 10.) FVM ren de let,
valamint az azt mó do sí tó 159/2004. (XI. 2.) FVM ren de let, 
a 99/2005. (X. 28.) FVM ren de let, valamint az egy sé ges
te rü let ala pú tá mo ga tá si rend szer alap ján tá mo ga tás ra jo -
go sult me zõ gaz da sá gi ter me lõk nek nyúj tott el kü lö ní tett

cu kor tá mo ga tás ról  szóló 48/2006. (VI. 22.) FVM ren de let
7.  §-ának (2) és (3) be kez dé se ha tá lyát vesz ti.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé se elõtt meg kö tött Szak ma -
kö zi Egyez ményt je len ren de let ki hir de té sét kö ve tõ negy -
ven öt na pon be lül fe lül kell vizs gál ni e ren de let és a vo nat -
ko zó kö zös sé gi jog sza bá lyok nak  való meg fe le lé se ér de ké -
ben.

(3) Ez a ren de let a kö vet ke zõ kö zös sé gi ren de le tek vég -
re haj tá sá hoz szük sé ges tag ál la mi ren del ke zé se ket ál la pít ja 
meg:

a) a Ta nács 318/2006/EK ren de le te (2006. feb ru ár 20.)
a cu kor ága zat pi a cá nak kö zös szer ve zé sé rõl;

b) a Bi zott ság 952/2006/EK ren de le te (2006. jú ni us
29.) a cu kor bel sõ pi a ca és a kvó ta rend szer irá nyí tá sa te -
kin te té ben a 318/2006/EK ta ná csi ren de let al kal ma zá sá -
nak rész le tes sza bá lya i ról;

c) a Bi zott ság 493/2006/EK ren de le te (2006. már ci us
27.) a cu kor ága zat pi a cá nak kö zös szer ve zé sét érin tõ re -
form ke re té ben át me ne ti in téz ke dé sek meg ál la pí tá sá ról,
valamint az 1265/2001/EK és a 314/2002/EK ren de let mó -
do sí tá sá ról;

d) a Bi zott ság 967/2006/EK ren de le te (2006. jú ni us
29.) a kvó tán fe lü li cu kor ter me lés re vo nat ko zó an a
318/2006/EK ta ná csi ren de let vég re haj tá sa rész le tes sza -
bá lya i nak meg ál la pí tá sá ról;

e) a Bi zott ság 2148/96/EK ren de le te (1996. no vem ber
8.) a me zõ gaz da sá gi ter mé kek in ter ven ci ós kész le te i nek
fel mé ré sé re és mo ni tor ing já ra vo nat ko zó sza bá lyok meg -
ál la pí tá sá ról;

f) a Bi zott ság 779/96/EK ren de le te (1996. áp ri lis 29.)
a cu kor ága za ton be lü li köz le mé nyek te kin te té ben az
1785/81/EGK ta ná csi ren de let al kal ma zá sa rész le tes sza -
bá lya i nak meg ál la pí tá sá ról.

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter

1. számú melléklet
a 129/2007. (X. 31.) FVM rendelethez

Az országos répacukor és izoglükóz kvótának
a kvótajogosultak közötti elosztásáról

a 2006/2007. gazdasági évben

Fe hér cu kor kvó ta Izo glü kóz kvó ta

Kvó ta jo go sult
Fe hér cu kor 

egyen ér ték ben
(ton na)

Szá raz anyag 
egyen ér ték ben

(ton na)

Eas tern Su gar Zrt. 108 093

Ma gyar Cu kor Zrt. 152 137

Mát ra Cu kor Zrt. 146 454

Össze sen 406 684

Hung ra na Kft. 199 143
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2. számú melléklet
a 129/2007. (X. 31.) FVM rendelethez

Az országos répacukor és izoglükóz kvótának
a kvótajogosultak közötti elosztásáról

a 2007/2008. gazdasági évben

Fe hér cu kor kvó ta Izo glü kóz kvó ta

Kvó ta jo go sult
Fe hér cu kor 

egyen ér ték ben
(ton na)

Szá raz anyag 
egyen ér ték ben

(ton na)

Ma gyar Cu kor Zrt. 152 137

Mát ra Cu kor Zrt. 146 454

Össze sen 298 591

Hung ra na Kft. 191 845

3. számú melléklet
a 129/2007. (X. 31.) FVM rendelethez

Az országos répacukor és izoglükóz kvótának
a kvótajogosultak közötti elosztásáról

a 2008/2009. és azt követõ gazdasági években

Fe hér cu kor kvó ta Izo glü kóz kvó ta

Kvó ta jo go sult
Fe hér cu kor 

egyen ér ték ben
(ton na)

Szá raz anyag 
egyen ér ték ben

(ton na)

Ma gyar Cu kor Zrt. 152 137

Mát ra Cu kor Zrt. 146 454

Össze sen 298 591

Hung ra na Kft. 218 954

A gazdasági és közlekedési miniszter
86/2007. (X. 31.) GKM

rendelete

a földgázellátásban mûszaki biztonsági szempontból
jelentõs munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai

képesítésrõl és gyakorlatról  szóló
12/2004. (II. 13.) GKM rendelet módosításáról

A föld gáz el lá tás ról  szóló 2003. évi XLII. tör vény 56.  §
(2) be kez dés e) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján, a
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré -
rõl  szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § g) pont -
já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va a kö vet ke -
zõ ket ren de lem el:

1.  §

A föld gáz el lá tás ban mû sza ki biz ton sá gi szem pont ból
je len tõs mun ka kö rök be töl té sé hez szük sé ges szak mai ké -
pe sí tés rõl és gya kor lat ról  szóló 12/2004. (II. 13.) GKM
ren de let (a továb biak ban: R.) 1.  §-ának he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„1.  § E ren de le tet kell al kal maz ni a föld gáz tá ro ló, szál lí -
tó-, el osz tó- és cél ve ze ték ter ve zé sé vel, épí té sé vel (lé te sí -
té sé vel), üze mel te té sé vel, kar ban tar tá sá val, üzem za va rá -
nak el há rí tá sá val, fel ha gyá sá val, to váb bá a csat la ko zó ve -
ze té kek és fo gyasz tói be ren de zé sek terv fe lül vizs gá la tá val, 
mû sza ki át vé te lé vel, valamint a csepp fo lyós pro pán-bu tán
gá zok és ezek ele gye i nek tar tály ban vagy pa lack ban tör té -
nõ for gal ma zá sá val össze füg gõ mû sza ki biz ton sá gi szem -
pont ból je len tõs mun ka kö rök be töl té sé hez szük sé ges
szak kép zett ség és gya kor la ti idõ meg ha tá ro zá sa kor.”

2.  §

Az R. 2.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„2.  § (1) A ren de let mel lék le té ben meg ha tá ro zott mû -

sza ki biz ton sá gi szem pont ból je len tõs mun ka kört csak az
ab ban meg je lölt szak kép zett ség gel és gya kor la ti idõ vel
ren del ke zõ sze mély tölt he ti be.

(2) A szak irá nyú fel sõ fo kú szak kép zett ség kö ve tel mé -
nye alól – a kü lön kor mány ren de let ben meg ha tá ro zott te -
vé keny sé gek ki vé te lé vel – men te sül, aki 50. élet évét be töl -
töt te, valamint ren del ke zik leg alább szak irá nyú kö zép fo kú 
szak ké pe sí tés sel és leg alább 10 éves szak irá nyú szak mai
gya kor lat tal.”

3.  §

Az R. 4.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„4.  § E ren de let al kal ma zá sá ban
a) szak irá nyú fel sõ fo kú szak ké pe sí tés nek mi nõ sül a

mû sza ki fel sõ ok ta tás ban egye te men vagy fõ is ko lán szer -
zett dip lo ma, to váb bá meg fe le lõ fel sõ fo kú vég zett ség re
épül ve az ok le ve les bá nya mér nö ki (gáz- vagy olaj ipa ri,
bá nya gé pész szak), ok le ve les olaj- vagy gáz ipa ri szak mér -
nö ki, ok le ve les gáz szol gál ta tói szak-üzem mér nö ki, ok le -
ve les gé pész mér nö ki, gé pész üzem mér nö ki, ok le ve les ve -
gyész mér nö ki, ve gyész üzem mér nö ki, ok le ve les épület -
gépész-mérnöki, épü let gé pész üzem mér nö ki, ok le ve les
vegy ipa ri gé pész mér nö ki, vegy ipa ri gé pész üzem mér nö ki, 
ok le ve les vil la mos mér nö ki, vil la mos üzem mér nö ki, ok le -
ve les kör nye zet mér nö ki, ok le ve les épí tõ mér nö ki, ok le ve -
les épí tõ-üzem mér nö ki, ok le ve les mély épí tõ mér nö ki,
mély épí tõ üzem mér nö ki szak kép zett ség,

b) szak irá nyú kö zép fo kú szak ké pe sí tés nek mi nõ sül a
gé pész-, épü let gé pész-, ve gyész-tech ni ku si, gáz- és olaj -
ipa ri tech ni ku si, vil la mos ipar i tech ni ku si, ge o dé ta/föld -
mé rõ tech ni ku si, mély épí tõ tech ni ku si és a tech ni kus kép -
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zés szü ne tel te té sé nek idõ sza ká ban a szak kö zép is ko lai
érett sé gi bi zo nyít vánnyal szer zett szak ké pe sí tés,

c) alap fo kú szak ké pe sí tés nek a szak irá nyú szak mun kás 
és a vo nat ko zó Or szá gos Kép zé si Jegy zék 31–34 szint kó -
dú szak ké pe sí té sé nek meg fe le lõ ké pe sí tés mi nõ sül.”

4.  §

Az R. mel lék le te he lyé be e ren de let mel lék le te lép.

5.  §

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

(2) Az R. sza bá lyo zá si kö ré be tar to zó mun ka kö rök re
e ren de let ben elõ írt ké pe sí té si kö ve tel mé nyek nek az e ren -
de let ha tály ba lé pé se kor az érin tett mun ka kö rö ket be töl tõ
sze mé lyek nek 2009. de cem ber 31-ig kell meg fe lel ni ük.

(3) Az R. 3.  § (2)–(5) be kez dé se, to váb bá 6.  § (1) be kez -
dé se ha tá lyát vesz ti.

(4) E ren de let ha tály ba lé pé sét kö ve tõ má so dik na pon
e ren de let 1–4.  §-a, 5.  § (3) be kez dé se és mel lék le te ha tá -
lyát vesz ti.

(5) Ez a ren de let 2010. ja nu ár 1-jén ha tá lyát vesz ti.

Dr. Kóka Já nos s. k.,

gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
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Melléklet a 86/2007. (X. 31.) GKM rendelethez

„Mel lék let a 12/2004. (II. 13.) GKM ren de let hez

Mûszaki biztonsági szempontból jelentõs egyes gázipari tevékenységek jegyzéke

Ál ta lá nos kö ve tel mé nyek

Mun ka kör Szak mai ké pe sí tés/vég zett ség

Mun ka kör
be töl té sé hez
szük sé ges
szak irá nyú

szak mai
gyakorlat

 1. Gáz üze mi te vé keny ség1 irá nyí tá sa vo nat ko zá sá ban
mû sza ki ve ze tõ

Szak irá nyú fel sõ fo kú szak ké pe sí tés 5 év

 2. Biz ton ság tech ni kai ve ze tõ (iro da ve ze tõ, meg bí zott), 
tûz vé del mi te vé keny ség2 irá nyí tá sa

Szak irá nyú fel sõ fo kú va gy 
kö zép fo kú szak ké pe sí tés

2 év
3 év

 3. Épí té sze ti-mû sza ki ter ve zés A 104/2006. (IV. 28.) Korm. ren de let és a
103/2006. (IV. 28.) Korm. ren de let sze rint

 4. Terv jó vá ha gyó, terv el len õr A 104/2006. (IV. 28.) Korm. ren de let és a
103/2006. (IV. 28.) Korm. ren de let sze rint

 5. Mun ka vé del mi ve ze tõ3 Fel sõ fo kú vagy kö zép fo kú mun ka vé del mi szak -
képesítés

 6. Kör nye zet vé del mi ve ze tõ Szak irá nyú fel sõ fo kú vagy
kö zép fo kú szak ké pe sí tés

1 év
2 év

 7. Mi nõ ség irá nyí tá si ve ze tõ Szak irá nyú fel sõ fo kú szak ké pe sí tés és leg alább
szak irá nyú (mi nõ ség irá nyí tá si) kö zép fo kú szak ké -
pe sí tés

2 év

 8. Mi nõ sí tett he gesz tõ He gesz tõ szak ké pe sí tés: a vo nat ko zó OKJ sze rin ti
szak ké pe sí tés és a 6/1996. (II. 21.) IKM ren de let
sze rin ti mi nõ sí tés

 9. Mi nõ sí tett mû anyag he gesz tõ Mû anyag he gesz tõ szak ké pe sí tés: a vo nat ko zó OKJ
sze rin ti szak ké pe sí tés és a 6/1996. (II. 21.) IKM
ren de let sze rin ti mi nõ sí tés

10. He gesz té si fe le lõs Szak irá nyú fel sõ fo kú vagy kö zép fo kú szak ké pe sí tés 1 év
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Mun ka kör Szak mai ké pe sí tés/vég zett ség

Mun ka kör
be töl té sé hez
szük sé ges
szak irá nyú

szak mai
gyakorlat

11. Rob ba nás biz tos be ren de zé se ket fel ügye lõ szak -
ember

Szak irá nyú fel sõ fo kú vagy
kö zép fo kú vagy 
alap fo kú szak ké pe sí tés

1 év
3 év
5 év

12. Ipar i olaj- és gáz tü ze lõ be ren de zés ke ze lõ, kis tel je -
sít mé nyû ka zán fû tõ, ka zán ke ze lõ ka zán gé pész

A vo nat ko zó OKJ sze rin ti szak ké pe sí tés

1 A 80/2005. (X. 11.) GKM ren de let sze rint.
2 A 32/2002. (XII. 12.) BM ren de let sze rint.
3 Az 1993. évi XCIII. tör vény és az 5/1993. (XII. 26.) MüM ren de let sze rint.

Elosz tói en ge dé lyes és cél ve ze ték üze mel te tõi te vé keny ség kö ve tel mé nyei

Mun ka kör Szak mai ké pe sí tés/vég zett ség

Mun ka kör 
be töl té sé hez
szük sé ges
szak irá nyú

szak mai
gyakorlat

1. Az elosz tói en ge dé lyes ön ál ló te rü le ti/szer ve ze ti
egy sé gé nek egy sze mé lyi, fe le lõs irá nyí tá sa

Szak irá nyú fel sõ fo kú vagy 
kö zép fo kú szak ké pe sí tés

3 év
5 év

2. Mû sza ki-biz ton sá gi szem pont ból je len tõs te vé keny -
sé get vég zõ szel lem i és fi zi kai dol go zók köz vet len
irá nyí tá sa

Szak irá nyú fel sõ fo kú vagy 
kö zép fo kú szak ké pe sí tés

3 év
5 év

3. Mû sza ki-biz ton sá gi szem pont ból je len tõs te vé keny -
sé get vég zõ fi zi kai dol go zók köz vet len irá nyí tá sa

Szak irá nyú kö zép fo kú szak ké pe sí tés 5 év

4. Gáz sze re lés A 28/2006. (V. 15.) GKM ren de let sze rint

5. Gáz el osz tó ve ze té kek és tar to zé kai, valamint szén -
hid ro gén ipar i be ren de zé sek sa já tos épít mé nyei vo -
nat ko zá sá ban épí té si mû sza ki ellen õr zés

A 244/2006. (XII. 5.) Korm. ren de let sze rint

6. Gáz el osz tó és cél ve ze té kek lé te sí té se vo nat ko zá sá -
ban fe le lõs mû sza ki ve ze tõi te vé keny ség

Szak irá nyú fel sõ fo kú vagy kö zép fo kú szak ké pe sí tés 
és po li eti lén mû anyag csõ ve ze ték épí té se ese tén
szak irá nyú ki egé szí tõ vizs ga1

3 év

7. Gáz el osz tó és cél ve ze ték el len õr zé se, kar ban tar tá sa
és üzem za var el há rí tá sa

Szak irá nyú alap fo kú szak ké pe sí tés 3 év

8. Föld gáz csat la ko zó ve ze ték és fo gyasz tói be ren de -
zé sek mû sza ki át vé te le

Szak irá nyú fel sõ fo kú vagy kö zép fo kú szak ké pe sí tés 3 év

1Az 51/2000. (VIII. 9.) FVM–GM–Kö ViM együt tes ren de let sze rint épít mény faj ta sze rint ha tás kör rel ren del ke zõ épí té si-fel ügye le ti szerv név jegy zék be vé te -
lé hez kö tött.

Szál lí tói en ge dé lyes te vé keny ség kö ve tel mé nyei

Mun ka kör Szak mai ké pe sí tés/vég zett ség

Mun ka kör 
be töl té sé hez
szük sé ges
szak irá nyú

szak mai
gyakorlat

1. Mû sza ki-biz ton sá gi szem pont ból je len tõs te vé keny -
sé get vég zõ szel lem i és fi zi kai dol go zók köz vet len
irá nyí tá sa

Szak irá nyú fel sõ fo kú vagy 
kö zép fo kú szak ké pe sí tés

3 év
5 év



10390 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/147. szám

Mun ka kör Szak mai ké pe sí tés/vég zett ség

Mun ka kör 
be töl té sé hez
szük sé ges
szak irá nyú

szak mai
gyakorlat

2. Nyo más tar tó be ren de zés ke ze lé se, vizs gá la ta Szak irá nyú fel sõ fo kú vagy 
kö zép fo kú szak ké pe sí tés
és a 23/2006. (II. 3.) Korm. ren de let 3.  § 29. pont ja
sze rin ti vizs ga

1 év
3 év

3. Kör zet fel ügye lõ, kör zet fel ügye lõ ko or di ná tor Szak irá nyú alap fo kú szak ké pe sí tés 1 év

4. Komp resszor és cso mó pont ke ze lõ Szak irá nyú alap fo kú szak ké pe sí tés és a vo nat ko zó
OKJ sze rin ti szak ké pe sí tés

1 év

5. Gáz át adó ál lo más ke ze lõ Szak irá nyú alap fo kú szak ké pe sí tés 1 év

Tá ro lói en ge dé lyes te vé keny ség kö ve tel mé nyei

Mun ka kör Szak mai ké pe sí tés/vég zett ség

Mun ka kör 
be töl té sé hez
szük sé ges
szak irá nyú

szak mai
gyakorlat

1. A tá ro lói en ge dé lyes ön ál ló te rü le ti/szer ve ze ti egy -
sé gé nek egy sze mé lyi, fe le lõs irá nyí tá sa

Szak irá nyú fel sõ fo kú vég zett ség az 1993. évi
XLVIII. tör vény 28.  §-ának (3) be kez dé se
és a 25/1994. (X. 14.) IKM ren de let sze rint

3 év

2. Mû sza ki-biz ton sá gi szem pont ból je len tõs te vé keny -
sé get vég zõ szel lem i és fi zi kai dol go zók köz vet len
irá nyí tá sa

Szak irá nyú fel sõ fo kú vagy 
kö zép fo kú szak ké pe sí tés

3 év
5 év

3. Gáz tá ro ló és tar to zé kai, valamint szén hid ro gén ipar i 
be ren de zé sek sa já tos épít mé nyei vo nat ko zá sá ban
épí té si mû sza ki ellen õr zés

A 244/2006. (XII. 5.) Korm. ren de let sze rint

4. Mû sza ki-biz ton sá gi szem pont ból je len tõs te vé keny -
sé get vég zõ fi zi kai dol go zók köz vet len irá nyí tá sa

Szak irá nyú kö zép fo kú vagy 
alap fo kú szak ké pe sí tés

3 év
5 év

Csepp fo lyós pro pán-bu tán gá zok és ezek ele gye i nek tar tály ban vagy pa lack ban tör té nõ for gal ma zá sá val kap cso la tos
te vé keny ség kö ve tel mé nyei

Mun ka kör Szak mai ké pe sí tés/vég zett ség

Mun ka kör 
be töl té sé hez
szük sé ges
szak irá nyú

szak mai
gyakorlat

1. Fe le lõs gáz üze mi ve ze tõ Szak irá nyú fel sõ fo kú vagy 
kö zép fo kú szak ké pe sí tés

5 év
10 év

2. Gáz sze re lés, Gáz sze re lõ A 28/2006. (V. 15.) GKM ren de let sze rint

3. Nyo más tar tó edény gé pész A vo nat ko zó OKJ sze rin ti szak ké pe sí tés 1 év

4. Gáz pa lack vizs gá ló Szak irá nyú kö zép fo kú szak ké pe sí tés 1 év

5. Nyo más tar tó be ren de zés ke ze lé se, vizs gá la ta (tar -
tály vizs gá ló)

Szak irá nyú fel sõ fo kú vagy 
kö zép fo kú szak ké pe sí tés és a 23/2006. (II. 3.)
Korm. ren de let 3.  § 29. pont ja sze rin ti vizs ga

1 év

6. Pro pán-bu tán cse re te lep ke ze lõ (több mint 3000 kg
tö me gû pro pán-bu tán gáz nak cse re te le pen tör té nõ
együt tes tá ro lá sa ese tén)

A vo nat ko zó OKJ sze rin ti szak ké pe sí tés

”



A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
89/2007. (X. 31.) KvVM

rendelete

a környezetvédelmi és a vízügyi elõirányzatok
felhasználásának és ellenõrzésének szabályairól  szóló

3/2004. (II. 24.) KvVM rendelet módosításáról

Az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény
24.  § (9) és (10) be kez dé sé ben fog lalt fel ha tal ma zás alap -
ján, az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. ren de let ben fog lal tak kal össz hang ban, a
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter fel adat- és hatás -
körérõl  szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § a),
c) és d) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va,
– a pénz ügy mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló
169/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § a) pont já ban meg -
ha tá ro zott fel adat kör ében el já ró pénz ügy mi nisz ter rel
egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A kör nye zet vé del mi és a víz ügyi elõ irány za tok fel hasz -
ná lá sá nak és el len õr zé sé nek sza bá lya i ról  szóló 3/2004.
(II. 24.) KvVM ren de let (a továb biak ban: R.) 1.  §-ának he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„1.  § E ren de let ha tá lya ki ter jed a Ma gyar Köz tár sa ság
2007. évi költ ség ve té sé rõl  szóló 2006. évi CXXVII. tör -
vény 1. szá mú mel lék le té ben a XVI. Kör nye zet vé del mi és
Víz ügyi Mi nisz té rium fe je zet ben meg ha tá ro zott kör nye -
zet vé del mi és víz ügyi elõ irány za tok kö zül a

a) Ku ta tá si fel ada tok (Ma gyar ûr ku ta tás) 10. cím, 2. al -
cím, 10. jog cím cso port,

b) Hul la dék ke ze lé si és -gaz dál ko dá si fel ada tok
10. cím, 2. al cím, 37. jog cím cso port,

valamint év köz ben elõ irány zat-mó do sí tás sal a fe je ze ti
cím rend be fel vett elõ irány za tok kö zül az

c) Ál la mi fel ada tok költ ség ha té kony át vál la lá sa az
NKP meg valósításában 10. cím, 2. al cím, 41. jogcím -
csoport,

d) Nor vég és EGT Fi nan szí ro zá si Me cha niz mus
10. cím, 3. al cím, 2. jog cím cso port
elõ irány za tok ra (a továb biak ban együtt: Kövi).”

2.  §

Az R. 4.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„4.  § A mi nisz ter pá lyá za ti fel hí vást tesz köz zé a Kör -

nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té rium (a továb biak ban:
Mi nisz té rium) in ter ne tes hon lap ján, to váb bá a meg je le nés
té nyé rõl – a meg je le né si hely meg je lö lé sé vel – a nyil vá -
nos sá got tá jé koz tat ja.”

3.  §

Az R. 8.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„8.  § (1) Az 1.  § a) és d) pont já ban meg je lölt cé lok ra
ren del ke zés re álló Kövi for rá sok pá lyá za ti el já rás ke re té -
ben e jog sza bály ren del ke zé sei, illetve – kü lön jog sza bály
elõ írása ese tén – a köz be szer zé si el já rás sza bá lyai sze rint
hasz nál ha tók fel. Az 1.  § b) pont já ban sze rep lõ ke re tet
 terhelik az elõ irány zat cél já val össz hang ban álló, a kör -
nye zet vé del mi és víz ügyi cél elõ irány zat ter hé re a ko ráb bi
évek ben a 2007. évre vál lalt kö te le zett sé gek.

(2) Az 1.  § b) és c) pont já ban meg je lölt cé lok ra ren del -
ke zés re álló Kövi for rá sok fel hasz ná lá sá ról a mi nisz ter pá -
lyá za ti fel hí vás nél kül, szak mai prog ra mok alap ján dönt.”

4.  §

Az R. 10.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„10.  § E ren de let alap ján a Ró mai Szer zõ dés 87. Cikk

(1) be kez dé sé nek a ha tá lya alá tar to zó kör nye zet vé del mi
be ru há zá si és mû kö dé si, valamint a szennye zett te rü le tek
hely re ál lí tá sá ra irá nyuló tá mo ga tás nem nyújt ha tó.”

5.  §

Az R. 16.  § (2) be kez dé sé nek he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(2) A mi nisz ter az (1) be kez dés ben fog lalt dön té se he -
lyett a he lyi ön kor mány za tok ré szé re ígér vény ki bo csá tá -
sá ról is dönt het. Az ígér vény olyan fel té te les dön tést je -
lent, amely nek so rán a mi nisz ter meg ha tá ro zott össze gû
tá mo ga tás nyúj tá sát ígé ri a he lyi ön kor mány zat ré szé re
arra az eset re, ha az a tá mo ga tás ról  szóló dön tés évé ben
vagy az azt kö ve tõ év ben ugyan azon mû sza ki tar tal mú pá -
lyá za tá hoz más for rás ból tá mo ga tás ban ré sze sül. Az ígér -
vé nyes dön tés ér vé nyét ve szí ti, ha a he lyi ön kor mány zat a
tá mo ga tás ról  szóló dön tés évé ben vagy az azt kö ve tõ év -
ben a pá lyá za tá hoz tá mo ga tás ban nem ré sze sül.”

6.  §

Az R. 20.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„20.  § A tá mo ga tás ban ré sze sü lõ vel (a továb biak ban:

ked vez mé nye zett) a tá mo ga tá si szer zõ dést a mi nisz ter,
illetve a mi nisz ter ne vé ben az ál ta la meg bí zott sze mély a
szer zõ dés kö tés hez szük sé ges va la mennyi fel té tel tel je sü -
lé se ese tén köti meg. A ked vez mé nye zett nek a tá mo ga tá si
szer zõ dés meg kö té sé re a mi nisz ter ál tal meg ha tá ro zott
idõ tar tam, de leg fel jebb a dön tés kéz hez vé te lé tõl – a 16.  §
(2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott eset ben a tá mo ga tás ról
 szóló dön tés tõl – szá mí tott 270 nap áll a ren del ke zé sé re.”

7.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 5. na pon lép ha -
tály ba, és 2008. feb ru ár 16-án a ha tá lyát vesz ti.

(2) Az R. 2008. feb ru ár 15-én a ha tá lyát vesz ti.

Dr. Fo dor Gá bor s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
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 III. rész HATÁROZATOK

Az Or szág gyû lés ha tá ro za tai

Az Országgyûlés
94/2007. (X. 31.) OGY

határozata

az Országgyûlés bizottságainak létrehozásáról,
tisztségviselõinek és tagjainak megválasztásáról szóló

14/2006. (V. 31.) OGY határozat módosításáról*

Az Or szág gyû lés bi zott sá ga i nak lét re ho zá sá ról, tiszt -
ség vi se lõ i nek és tag ja i nak meg vá lasz tá sá ról szóló
14/2006. (V. 31.) OGY ha tá ro zat a kö vet ke zõk sze rint
 módosul:

Az Or szág gyû lés

a Hon vé del mi és ren dé sze ti bi zott ság ba

Gu lyás Jó zsef he lyett
Mol nár La jost

a bi zott ság tag já vá

meg vá laszt ja.

Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
az Or szág gyû lés el nö ke

Dr. Hen de Csa ba s. k., Tö rök Zsolt s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

Az Országgyûlés
95/2007. (X. 31.) OGY

határozata

a gyermekek és az ifjúság helyzetérõl,
életkörülményeinek alakulásáról és az ezzel

összefüggésben a 2005. évben megtett kormányzati
intézkedésekrõl szóló jelentés elfogadásáról**

1. Az Or szág gyû lés a gyer me kek és az if jú ság hely ze -
té rõl, élet kö rül mé nye i nek ala ku lá sá ról és az ezzel össze -
füg gés ben a 2005. év ben meg tett kor mány za ti in téz ke dé -
sek rõl szóló je len tést el fo gad ja.

2. Az Or szág gyû lés fel ké ri a Kor mányt, hogy
a) a 2009. év ben, ezt kö ve tõ en pe dig há rom éven ként

ter jesszen elõ je len tést a gyer me kek és az if jú ság hely ze té -
rõl, élet kö rül mé nye i nek ala ku lá sá ról és az ezzel össze füg -
gés ben meg tett kor mány za ti in téz ke dé sek rõl;

b) 2008. de cem ber 31-ig dol goz za ki és ter jessze elõ
a Nem ze ti If jú sá gi Stra té gi át;

c) az „If jú ság 2000” és az „If jú ság 2004” ku ta tá sok
min tá já ra gon dos kod jon az „If jú ság 2008” ku ta tás el vég -
zé sé rõl.

3. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba,
 ezzel egy ide jû leg a gyer me kek és az if jú ság hely ze té rõl,
élet kö rül mé nye i nek ala ku lá sá ról szóló je len tés rõl szóló
106/1995. (XI. 1.) OGY ha tá ro zat ha tá lyát vesz ti.

Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
az Or szág gyû lés el nö ke

Dr. Hen de Csa ba s. k., Tö rök Zsolt s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

Az Országgyûlés
96/2007. (X. 31.) OGY

határozata

az államháztartásról  szóló 1992. évi
XXXVIII. tör vény 22.  § (2) bekezdése alapján

az M6-os autópálya Dunaújváros–Szekszárd közötti
szakaszának koncesszióba adására vonatkozó

közbeszerzési eljárás megkezdéséhez szükséges
országgyûlési felhatalmazás megadásáról*

Az Or szág gyû lés az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi
XXXVIII. tör vény 22.  § (2) be kez dé se alap ján fel ha tal ma -
zást ad az M6-os au tó pá lya Du na új vá ros–Szek szárd
 közötti sza ka szá nak a kon cesszi ó ról  szóló 1991. évi
XVI. tör vény sze rin ti kon cesszi ó ba adá sá ra vo nat ko zó, a
köz be szer zé sek rõl  szóló 2003. évi CXXIX. tör vény
rendelke zéseinek meg fele lõen le foly ta tan dó köz be szer zé -
si el já rás meg in dí tá sá hoz az aláb bi ak sze rint:

1. A köz be szer zé si el já rás aján lat ké rõ je és a koncesz -
sziós szer zõ dést kötõ fél:

A Ma gyar Ál lam kép vi se le té ben a gaz da sá gi és köz le -
ke dé si mi nisz ter jár el.

2. A köz be szer zé si el já rás és a szer zõ dés tár gya:
Az M6-os jelû au tó pá lya Du na új vá ros (76+200 km

szel vény) és Szek szárd (141+300 km szel vény) kö zöt ti
sza ka szá ra, valamint a kap cso ló dó ki szol gá ló lé te sít mé -
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nyek meg ter ve zé sé re, meg épí té sé re, fel újí tá sá ra, üze mel -
te té sé re, fenn tar tá sá ra, fi nan szí ro zá sá ra és hasz no sí tá sá ra
vo nat ko zó ki zá ró la gos kon cesszi ós jog nyúj tá sa a köz be -
szer zé si el já rás ban nyer tes konc esszor ré szé re 30 év idõ -
tar tam ra.

3. Az Or szág gyû lés egyet ért az zal, hogy a 2. bekez -
désben meg ha tá ro zott be ru há zás a köz- és ma gán szfé ra
együtt mû kö dé sé vel, PPP fi nan szí ro zás sal  valósuljon meg
az zal, hogy a köz be szer zé si el já rás ered mé nye kép pen lét -
re jö võ szer zõ dés bõl szár ma zó ál lam i kö te le zett ség vál la -
lás nak a több éves fi ze té si kö te le zett ség gel járó kö te le zett -
ség vál la lá sok net tó je len ér ték szá mí tá sá nak mód szer ta ná -
ról, valamint az al kal ma zan dó disz kont té nye zõ rõl  szóló
161/2005. (VIII. 16.) Korm. ren de let nek meg fele lõen
 számított net tó je len ér té ke nem ha lad hat ja meg a net tó
208,3 mil li árd fo rin tot.

4. A 2. be kez dés ben meg ha tá ro zott be ru há zás csak ab -
ban az eset ben  valósítható meg PPP fi nan szí ro zás sal, ha az 
gaz da sá go sabb, mint az épí tés és üze mel te tés ál lam i fi nan -
szí ro zás sal tör té nõ együt tes meg valósítása.

5. Az Or szág gyû lés a 2. be kez dés ben meg ha tá ro zott
köz be szer zé si el já rás ered mé nye kép pen lét re jö võ, ter ve -
zett kon cesszi ós szer zõ dés és az ah hoz kap cso ló dó köz vet -
len szer zõ dés fõbb tar tal mi ele me it meg is mer te, és annak
tar tal mát az aláb bi ak sze rint hagy ja jóvá:

a) A be ru há zás köz- és ma gán szfé ra part ner ség kere -
tein be lül, épí té si kon cesszió for má já ban meg valósuló be -
ru há zás, amely ben a ma gán szfé ra (konc esszor) vi se li a
pro jekt hez kap cso ló dó ter ve zé si, épí té si, fel újí tá si, üze -
mel te té si, fenn tar tá si és fi nan szí ro zá si te vé keny sé gek kel
járó koc ká za tok je len tõs mér té két. A kon cesszi ós szer zõ -
dés alap ján a Ma gyar Ál lam az au tó pá lya ren del ke zés re ál -
lá sá nak és az út ke ze lés mi nõ sé gé nek függ vé nyé ben az
üze mel te té si idõ szak kez de té tõl ren del ke zés re ál lá si dí jat
fi zet a kon cesszor nak. A konc esszor a Ma gyar Ál lam nak a
kon cesszió tel jes idõ sza ka alatt éven te kon cesszi ós dí jat
kö te les meg fi zet ni.

b) A pro jekt ke re té ben meg épí tett au tó pá lya az ide ig le -
nes hasz ná lat ba vé te li en ge dély ki bo csá tá sá nak nap já val
kez dõ dõ en a Ma gyar Ál lam ki zá ró la gos tu laj do nát ké pe zi. 
Az üze mel te té si idõ szak az ide ig le nes hasz ná lat ba vé te li
en ge dély ki bo csá tá sá tól kez dõ dik, az üze mel te tés az érin -
tett ha tó sá gok kal ki ala kí tott együtt mû kö dé si és el já rá si
rend del, valamint a kör nye zet vé del mi elõ írásokkal össz -
hang ban vég zen dõ. Az au tó pá lya sza kasz az egy sé ges
nem ze ti díj sze dé si rend szer ke re té ben ve he tõ igény be.

c) A Ma gyar Ál lam és a PPP-pro jek tet fi nan szí ro zó
 felek a kon cesszi ós tár sa ság be vo ná sá val köz vet len szer -
zõ dést köt nek, amely nek cél ja a kon cesszi ós szer zõ dés ben 
vál lalt kö te le zett sé gek tel je sü lé sé nek biz to sí tá sa a köz vet -
len szer zõ dés ben elõ írt hely re ál lí tá si terv sze rint, ab ban az
eset ben is, ami kor a konc esszor nem tel je sí ti vagy ve szé -
lyez te ti a kon cesszi ós szer zõ dés ben vál lalt kötelezettsé -
geit és e miatt a Ma gyar Ál lam a kon cesszi ós szer zõ dést
fel mond hat ná. A köz vet len szer zõ dés a kon cesszi ós szer -
zõ dés fel ha tal ma zá sa alap ján ak kor al kal ma zan dó, ha a

kon cesszi ós szer zõ dés ben meg ha tá ro zott és a köz vet len
szer zõ dés ke re te in be lül or vo sol ha tó ese mény követ -
kezik be.

Dr. Szi li Ka ta lin  s. k.,
az Or szág gyû lés el nö ke

Dr. Hen de Csa ba s. k., Tö rök Zsolt s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

Az Országgyûlés
97/2007. (X. 31.) OGY

határozata

a 25/2007. (III. 20.) OGY határozat alapján
az M6-os autópálya Szekszárd–Bóly közötti

szakaszának és az M60-as autópálya Bóly–Pécs
közötti szakaszának koncesszióba adására vonatkozó

közbeszerzési eljárás eredménye vonatkozásában
az Országgyûlés jóváhagyásának megadásáról*

1. Az Or szág gyû lés egyet ért az zal, hogy a 3. be kez dés -
ben meg ha tá ro zott be ru há zás köz- és ma gán szfé ra együtt -
mû kö dé sé vel, PPP fi nan szí ro zás sal  valósuljon meg az zal,
hogy a köz be szer zé si el já rás ered mé nye kép pen lét re jö võ
szer zõ dés bõl szár ma zó ál lam i kö te le zett ség vál la lás nak a
több éves fi ze té si kö te le zett ség gel járó kö te le zett ség vál la -
lá sok net tó je len ér ték szá mí tá sá nak mód szer ta ná ról,
valamint az al kal ma zan dó disz kont té nye zõ rõl  szóló
161/2005. (VIII. 16.) Korm. ren de let nek meg fele lõen szá -
mí tott net tó je len ér té ke nem ha lad hat ja meg a net tó
280 mil li árd  forintot.

2. Az Or szág gyû lés a nyer tes nek nyil vá nít ha tó aján lat -
te võt (kon cesszort) és a 3. pont ban meg je lölt tár gyú kon -
cesszi ós szer zõ dés fõbb tar tal mi ele me it, az ál lam i fi nan -
szí ro zá si szük ség le tet, annak ke re te it, illetve üte me zé sét
meg is mer te, és azt az Or szág gyû lés fel ha tal ma zá sá nak
meg adá sá ról  szóló 25/2007. (III. 20.) OGY ha tá ro zat alap -
ján az aláb bi ak sze rint hagy ja jóvá:

a) A be ru há zás köz- és ma gán szfé ra part ner ség kere -
tein be lül, épí té si kon cesszió for má já ban meg valósuló
 beruházás, amely ben a ma gán szfé ra (konc esszor) vi se li
a pro jekt hez kap cso ló dó ter ve zé si, épí té si, fel újí tá si, üze -
mel te té si, fenn tar tá si és fi nan szí ro zá si te vé keny sé gek kel
járó koc ká za tok je len tõs mér té két. A kon cesszi ós szer zõ -
dés alap ján a Ma gyar Ál lam az au tó pá lya ren del ke zés re
 állásának és az út ke ze lés mi nõ sé gé nek függ vé nyé ben az
üze mel te té si idõ szak kez de té tõl ha von ta ren del ke zés re
 állási dí jat fi zet a kon cesszor nak. A konc esszor a Ma gyar
Ál lam nak a kon cesszió tel jes idõ sza ka alatt éven te kon -
cesszi ós dí jat kö te les meg fi zet ni.

 * A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2007. ok tó ber 29-i ülés nap ján fo gad ta el.
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b) A pro jekt ke re té ben meg épí tett au tó pá lya az ide ig le -
nes hasz ná lat ba vé te li en ge dély ki bo csá tá sá nak nap já val
kez dõ dõ en a Ma gyar Ál lam ki zá ró la gos tu laj do nát ké pe zi. 
Az üze mel te té si idõ szak az ide ig le nes hasz ná lat ba vé te li
en ge dély ki bo csá tá sá tól kez dõ dik, az üze mel te tés az érin -
tett ha tó sá gok kal ki ala kí tott együtt mû kö dé si és el já rá si
rend del, valamint a kör nye zet vé del mi elõ írásokkal össz -
hang ban vég zen dõ. Az au tó pá lya sza ka szok az egy sé ges
nem ze ti díj sze dé si rend szer ke re té ben ve he tõk igény be.

c) A Ma gyar Ál lam és a PPP-pro jek tet fi nan szí ro zó
 felek a kon cesszi ós tár sa ság be vo ná sá val köz vet len szer -
zõ dést köt nek, amely nek cél ja a kon cesszi ós szer zõ dés ben 
vál lalt kö te le zett sé gek tel je sü lé sé nek biz to sí tá sa a köz vet -
len szer zõ dés ben elõ írt hely re ál lí tá si terv sze rint, ab ban az
eset ben is, ami kor a konc esszor nem tel je sí ti vagy ve szé -
lyez te ti a kon cesszi ós szer zõ dés ben vál lalt kötelezettsé -
geit és e miatt a Ma gyar Ál lam a kon cesszi ós szer zõ dést
fel mond hat ná. A köz vet len szer zõ dés a kon cesszi ós szer -
zõ dés fel ha tal ma zá sa alap ján ak kor al kal ma zan dó, ha a
kon cesszi ós szer zõ dés ben meg ha tá ro zott és a köz vet len
szer zõ dés ke re te in be lül or vo sol ha tó ese mény követ -
kezik be.

3. Az Or szág gyû lés je len ha tá ro za tá ban a szer zõ dés
tár gyát az aláb bi ak sze rint hagy ja jóvá:

Az M6-os jelû au tó pá lya Szek szárd (141+300 km szel -
vény) és Bóly (192+200 km szel vény) kö zöt ti sza ka szá ra,
valamint az M60-as au tó pá lya Bóly (0+000 km szel vény)
és Pécs (30+200 km szel vény) kö zöt ti sza ka szai, valamint
a kap cso ló dó ki szol gá ló lé te sít mé nyek meg ter ve zé sé re,
több ütem ben tör té nõ meg épí té sé re, fel újí tá sá ra, üze mel te -
té sé re, fenn tar tá sá ra, fi nan szí ro zá sá ra és hasz no sí tá sá ra
vo nat ko zó ki zá ró la gos kon cesszi ós jog nyúj tá sa a köz be -
szer zé si el já rás ban nyer tes konc esszor ré szé re 30 év idõ -
tar tam ra.

4. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba.

Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
az Or szág gyû lés el nö ke

Dr. Hen de Csa ba s. k., Tö rök Zsolt s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

Az Alkot mány bíró ság
ha tá ro za tai

Az Alkotmánybíróság
77/2007. (X. 31.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Alkot mány bíró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 
ál tal or szá gos nép sza va zás kez de mé nye zé sé re irá nyuló
alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nya és az azon sze rep lõ kér dés

hi te le sí té se tár gyá ban ho zott ha tá ro zat ellen be nyúj tott ki -
fo gás alap ján meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

1. Az Alkot mány bíró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi -
zott ság 209/2007. (VII. 23.) OVB ha tá ro za tát meg sem mi -
sí ti, és az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott sá got új el já rás ra uta -
sít ja.

2. Az Alkot mány bíró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi -
zott ság 209/2007. (VII. 23.) OVB ha tá ro za tá val szem ben
ha tár idõn túl elõ ter jesz tett ki fo gást vissza uta sít ja.

Az Alkot mány bíró ság ezt a ha tá ro za tát a Ma gyar Köz -
löny ben köz zé te szi.

INDOKOLÁS

I.

1. A vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi C. tör vény
(a továb biak ban: Ve.) 130.  § (1) be kez dé se alap ján két ki -
fo gást nyúj tot tak be az Al kot mány bí ró ság hoz az Or szá gos
Vá lasz tá si Bi zott ság (a továb biak ban: OVB) 209/2007.
(VII. 23.) OVB ha tá ro za ta ellen, amely ben az OVB ha tá ro -
za tá nak meg sem mi sí té sét és az OVB új el já rás ra uta sí tá sát
ké rik. Te kin tet tel arra, hogy a ki fo gá sok ugyan azon OVB
ha tá ro zat tör vényességének fe lül vizs gá la tá ra irá nyul nak,
az Alkot mány bíró ság ide ig le nes ügy rend jé rõl és annak
köz zé té te lé rõl  szóló, mó do sí tott és egy sé ges szer ke zet be
fog lalt 3/2001. (XII. 3.) Tü. ha tá ro zat (ABH 2003, 2065.)
28.  § (1) be kez dé se alap ján az Alkot mány bíró ság azo kat
egye sí tet te, és egy el já rás ban bí rál ta el. A Ve. 130.  §
(1) be kez dé se sze rint a ki fo gás elõ ter jesz tésének határ -
ideje ti zen öt nap. A 209/2007. (VII. 23.) OVB ha tá ro zat a
Ma gyar Köz löny 98. szá má ban, 2007. jú li us 25-én je len t
meg. Az elsõ ki fo gást 2007. au gusz tus 8-án, a má so dik ki -
fo gást 2007. au gusz tus 13-án nyúj tot ták be az OVB-hez.
Az Alkot mány bíró ság min de nek elõtt azt vizs gál ta, hogy a
ki fo gá sok ha tár idõ ben ér kez tek-e.

A Ve. 4.  § (3) be kez dé se ér tel mé ben – a tör vény ben sza -
bá lyo zott más ha tár idõk höz ha son ló an – az OVB ha tá ro za -
ta el le ni ki fo gás be nyúj tá sá ra meg ál la pí tott ha tár idõ is
„jog vesz tõ”, és „a ha tár idõ utol só nap ján 16 óra kor” jár le.
A Ve. 4.  § (4) be kez dé se sze rint to váb bá a „na pok ban meg -
ál la pí tott ha tár idõ ket a nap tá ri na pok sze rint kell szá mí ta -
ni”. Ezen túl me nõ en a Ve. 116.  §-ának és 78.  § (1) be kez -
dé sé nek együt tes al kal ma zá sá val az is meg ál la pít ha tó,
hogy a ki fo gás „meg ér ke zé se” szá mít a be nyúj tás idõ pont -
já nak. A fel hí vott tör vényi ren del ke zé sek alap ján a ti zen -
ne gye dik na pon ér ke zett ki fo gás ha tár idõ ben be nyúj tott -
nak, ezzel szem ben a ti zen ki len ce dik na pon ér ke zett ki fo -
gás el ké sett nek mi nõ sül.

Az Alkot mány bíró ság a 209/2007. (VII. 23.) OVB ha tá -
ro zat tal szem ben ha tár idõn túl elõ ter jesz tett ki fo gást
– irány adó gya kor la tá nak meg fele lõen – vissza uta sí tot ta
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[lásd 36/2004. (X. 6.) AB ha tá ro zat, ABH 2004, 1015,
1016.; 40/2006. (IX. 27.) AB ha tá ro zat, ABH 2006, 510,
512–513.], a ha tár idõ ben be nyúj tott ki fo gást pe dig ér dem -
ben el bí rál ta.

2. Az OVB a tá ma dott ha tá ro za tá ban hi te le sí tet te
annak az or szá gos nép sza va zás kez de mé nye zé sé re irá -
nyuló alá írás gyûj tõ ív nek a min ta pél dá nyát, ame lyen a kö -
vet ke zõ kér dés sze re pelt: „Egyet ért-e Ön az zal, hogy a
Ma gyar Köz tár sa ság Or szág gyû lé se tör vényt al kos son a
szi esz ta be ve ze té sé rõl?”

A ki fo gást elõ ter jesz tõ sze rint a kér dés nem fe le l meg az 
egy ér tel mû ség kö ve tel mé nyé nek. Ál lás pont ját az zal in do -
kol ta, hogy ugyan a kér dés lát szó lag egy sze rû, tar tal mát
te kint ve azon ban több szö rö sen össze tett. Ér ve lé sé ben rá -
mu ta tott arra, hogy az OVB el mu lasz tot ta a mun ka vég zés -
re irá nyuló jog vi szo nyok sok ré tû sé gé nek figye lembe -
vételét, eb bõl fa ka dó an – ered mé nyes nép sza va zás ese -
tén – nem lesz vi lá gos a jog al ko tá si kö te le zett ség tar tal ma.
Vi tat ta to váb bá a „szi esz ta” fo gal má nak konk rét sá gát,
ezért úgy véli, hogy a vá lasz tó pol gá rok bi zony ta la nok
lesz nek a nép sza va zás ra fel tett kér dés meg vá la szo lá sá ban.

II.

A ki fo gás el bí rá lá sa so rán az Alkot mány bíró ság az aláb bi
jog sza bá lyi ren del ke zé sek alap ján hoz ta meg dön té sét:

1. Az Alkot mány vo nat ko zó ren del ke zé sei:
„70.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén la kó hellyel

ren del ke zõ min den nagy ko rú ma gyar ál lam pol gárt meg il -
let az a jog, hogy az or szág gyû lé si kép vi se lõk vá lasz tá sán
vá lasz tó és vá laszt ha tó le gyen, valamint or szá gos nép sza -
va zás ban és népi kez de mé nye zés ben részt ve gyen.”

„28/B.  § (1) Or szá gos nép sza va zás és népi kez de mé -
nye zés tár gya az Or szág gyû lés ha tás kö ré be tar to zó kér dés
le het.”

2. Az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés -
rõl  szóló 1998. évi III. tör vénynek (a továb biak ban:
Nsztv.) az or szá gos nép sza va zás kez de mé nye zé sé re irá -
nyuló alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sé re vo nat ko zó sza bá lyai:

„2.  § Az alá írás gyûj tõ ívek min ta pél dá nyát az alá írás -
gyûj tés meg kez dé se elõtt – hi te le sí tés cél já ból – be kell
nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság hoz.”

„10.  § Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ta gad ja az
alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sét, ha

a) a kér dés nem tar to zik az Or szág gyû lés ha tás kö ré be,
b) a kér dés ben nem le het or szá gos nép sza va zást tar ta ni,
c) a kér dés meg fo gal ma zá sa nem fe le l meg a tör vény -

ben fog lalt kö ve tel mé nyek nek,
d) az alá írás gyûj tõ ív nem fe le l meg a vá lasz tá si el já rás -

ról  szóló tör vény ben fog lalt kö ve tel mé nyek nek.”
„13.  § (1) A nép sza va zás ra fel tett 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.”

3. A Ve.-nek az or szá gos nép sza va zás kez de mé nye zé -
sé re irá nyuló alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sé re vo nat ko zó sza -
bá lyai:

„117.  § (1) Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a jog sza bá lyi 
fel té te lek nek meg fe le lõ alá írás gyûj tõ ívet, ille tõ leg kér dést a
be nyúj tás tól szá mí tott har minc na pon be lül hi te le sí ti.

(2) Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nak az alá írás gyûj -
tõ ív, ille tõ leg a konk rét kér dés hi te le sí té sé vel kap cso la tos
ha tá ro za tát nyolc na pon be lül a Ma gyar Köz löny ben köz zé 
kell ten ni.”

„118.  § (...)
(3) Va la mennyi alá írás gyûj tõ ívet a nép sza va zás ra ja va -

solt kér dés sel kell kez de ni. Egy alá írás gyûj tõ íven egy kér -
dés sze re pel het. Az alá írá sok nak a kér dés sel azo nos ol da -
lon kell sze re pel ni ük.

(4) Az alá írás gyûj tõ íve ken a sa ját kezû alá írás mel lett
– az alá írás hi te les sé gé nek el len õr zé se cél já ból – fel kell
tün tet ni a kez de mé nye zõ ol vas ha tó csa lá di és utó ne vét,
lak cí mét, valamint sze mé lyi azo no sí tó ját.

(5) Az alá írás gyûj tõ ívet az alá írást gyûj tõ pol gár az alá -
írá sá val lát ja el.”

„130.  § (1) Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nak az alá -
írás gyûj tõ ív, ille tõ leg a konk rét kér dés hi te le sí té sé vel kap -
cso la tos dön té se el le ni ki fo gást a ha tá ro zat köz zé té te lét kö ve -
tõ ti zen öt na pon be lül le het – az Al kot mány bí ró ság hoz cí -
mez ve – az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság hoz be nyúj ta ni.

(...)
(3) Az Alkot mány bíró ság a ki fo gást so ron kí vül bí rál ja

el. Az Alkot mány bíró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
ság, ille tõ leg az Or szág gyû lés ha tá ro za tát hely ben hagy ja,
vagy azt meg sem mi sí ti, és az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
sá got, ille tõ leg az Or szág gyû lést új el já rás ra uta sít ja.”

III.

A ki fo gás meg ala po zott.

Az Alkot mány bíró ság ha tás kö rét a je len ügy ben az
Alkot mánybíróságról  szóló 1989. évi XXXII. tör vény 1.  §
h) pont ja alap ján a Ve. 130.  §-a ha tá roz za meg. Az Alkot -
mány bíró ság el já rá sa eb ben a ha tás kör ben jog or vos la ti
ter mé sze tû. Az Alkot mány bíró ság az OVB ha tá ro za tá ban,
valamint a ki fo gás ban fog lal tak alap ján azt vizs gál ja, hogy 
a be ér ke zett ki fo gás meg fe lel-e a Ve.-ben és az Nsztv.-ben
fog lalt fel té te lek nek, és az OVB az alá írás gyûj tõ ív hi te le -
sí té si el já rá sá ban az Al kot mány nak és az irány adó tör -
vényeknek meg fele lõen járt-e el [63/2002. (XII. 3.) AB
ha tá ro zat, ABH 2002, 342, 344.]. Az Alkot mány bíró ság
fel ada tát e ha tás kör ben el jár va is al kot má nyos jog ál lá sá val 
és ren del te té sé vel össz hang ban lát ja el [25/1999. (VII. 7.)
AB ha tá ro zat, ABH 1999, 251, 256.].

1. El já rá sa so rán az Alkot mány bíró ság a ki fo gást be -
nyúj tó azon ál lás pont já nak meg ala po zott sá gát vizs gál ta,
mely sze rint az alá írás gyûj tõ íven meg fo gal ma zott kér dés
nem fe le l meg az egy ér tel mû ség tör vényi követelmé -
nyének.

Az Alkot mány bíró ság gya kor la ta so rán több ha tá ro za -
tá ban ér tel mez te az Nsztv. 13.  § (1) be kez dé sé ben a nép -
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sza va zás ra bo csá tan dó kér dés sel szem ben tá masz tott egy -
ér tel mû ség kö ve tel mé nyét. E ha tá ro za ta i ban az Alkot -
mány bíró ság ki fej tet te, hogy az egy ér tel mû ség kö ve tel mé -
nye a nép sza va zás hoz való jog ér vé nye sü lé sé nek ga ran -
ciá ja. Az egy ér tel mû ség kö ve tel mé nye eb ben az össze füg -
gés ben azt je len ti, hogy a nép sza va zás ra szánt kér dés nek
egy ér tel mû en meg vá la szol ha tó nak kell len ni. Ah hoz,
hogy a vá lasz tó pol gár a nép sza va zás ra fel tett kér dés re
egy ér tel mû en tud jon vá la szol ni, az szük sé ges, hogy a kér -
dés vi lá gos és ki zá ró lag egy fé le kép pen ér tel mez he tõ le -
gyen, a kér dés re „igen”-nel vagy „nem”-mel le hes sen fe -
lel ni (vá lasz tó pol gá ri egy ér tel mû ség). Az ered mé nyes
nép sza va zás sal ho zott dön tés az Or szág gyû lés nek az
Alkot mány 19.  § (3) be kez dés b) pont já ban fog lalt jog kö -
ré nek – Al kot mány ban sza bá lyo zott – kor lá to zá sa: az Or -
szág gyû lés kö te les az ered mé nyes nép sza va zás ból kö vet -
ke zõ dön té se ket meg hoz ni. Ezért a kér dés egy ér tel mû sé -
gé nek meg ál la pí tá sa kor az Al kot mány bí ró ság nak vizs gál -
nia kell azt is, hogy a nép sza va zás ered mé nye alap ján az
Or szág gyû lés – az ak kor ha tály ban lévõ jog sza bá lyok sze -
rint – el tud ja-e dön te ni, hogy ter he li-e jog al ko tá si kö te le -
zett ség, ha igen, mi lyen jog al ko tás ra kö te les (jog al ko tói
egy ér tel mû ség) [51/2001. (XI. 29.) AB ha tá ro zat, ABH
2001, 392, 396.; 25/2004. (VII. 7.) AB ha tá ro zat, ABH
2004, 381, 386.; 24/2006. (VI. 15.) AB ha tá ro zat, ABH
2006, 358, 360–361.].

Az Alkot mány bíró ság a je len ügy ben elõ ter jesz tett ki fo -
gás sal kap cso lat ban min de nek elõtt rá mu tat, hogy a ha tá -
lyos mun ka jo gi ren del ke zé sek is me rik a mun ka kö zi szü -
net fo gal mát. A Mun ka Tör vény köny vé rõl  szóló 1992. évi
XXII. tör vény (a továb biak ban: Mt.) 122.  §-a elõ ír ja: „Ha
a be osz tás sze rin ti napi mun ka idõ vagy a rend kí vü li mun -
ka vég zés idõ tar ta ma a hat órát meg ha lad ja, valamint min -
den to váb bi há rom óra mun ka vég zés után a mun ka vál laló
ré szé re – a mun ka vég zés meg sza kí tá sá val – leg alább húsz
perc, leg fel jebb egy óra egy be füg gõ mun ka kö zi szü ne tet
kell biz to sí ta ni. Amennyi ben a napi mun ka idõ alatt a mun -
ka vál laló több ször jo go sult mun ka kö zi szü net re, ezek
együt tes idõ tar ta ma az egy órát nem ha lad hat ja meg.” Az
Mt. idé zett ren del ke zé sén túl me nõ en több más jog sza bály
(tör vények és ren de le tek), valamint uta sí tás is tar tal maz
sza bá lyo kat a mun ka vég zést meg sza kí tó – a gya kor lat ban
ti pi ku san a déli órák ra esõ – pihenõ idõre.

A „szi esz ta” fo gal mát ugyan ak kor ha tá lyos ma gyar jog -
for rás (jog sza bály, ál lam i irá nyí tás egyéb jogi esz kö ze)
nem tar tal maz za. Köz nyel vi ér te lem ben a nép sza va zá si
kez de mé nye zés ben hasz nált ki fe je zés dé li-ko ra dél utá ni,
gyak ran az ebé det kö ve tõ – kö ze lebb rõl meg nem ha tá ro -
zott hosszú sá gú – pi he nõ-al vó idõ nek te kint he tõ. A si es ta
egyéb ként spa nyol szó, amely nek ere de te – a mun ka vég -
zés kö ré ben – a la tin hora sex ta (ma gya rul: „ha to dik óra”)
ki fe je zés re, vagyis arra ve zet he tõ vissza, hogy a mun ka
meg kez dé sét kö ve tõ ha to dik órá ban (eset leg a ha to dik órát 
köve tõen) jár a pi he nés. A si es ta, mint a nap pa li al vást biz -
to sí tó ha gyo má nyos pi he nõ idõ el ter jedt az egész Ibé ri ai
fél szi ge ten, valamint a spa nyol ha tás nak kö szön he tõ en a
Dél-ame ri kai or szá gok ban. A dél utá ni al vás szo ká sa ki ala -
kult még Kí ná ban (xi u xi vagy wus hui), In di á ban
(bhat-ghum), Olasz or szág ban (ri po so), Gö rög or szág ban,
Hor vát or szág ban, Mál tán, a Kö zel-Ke le ten és Észak-Af ri -
ká ban is. Ezek ben az or szá gok ban az (egész éves vagy év -

sza kos) el vi sel he tet len dél utá ni hõ ség in do kol ja ti pi ku san
ezt a faj ta nap köz be ni pi he nõ idõt. Van nak azon ban olyan
or szág ré szek (Észak-Spa nyol or szág, Dél-Ar gen tí na),
illetve or szág (Chi le), ahol nem a klí ma, ha nem a meg ho -
no so dott kul túr a, így pél dá ul a ha gyo má nyo san fõ ét ke zés -
nek szá mí tó ebéd ered mé nye zi a hosszabb nap köz be ni pi -
he nés hez való igényt. An gol nyelv te rü le ten szá mos ki fe je -
zést hasz nál nak a si es ta szi no ni má ja ként, így pl. cat nap,
sno o ze, doze, kip, winks, po wer nap (rö vid ide ig tar tó al -
vás, le fek vés az egyes sza vak kö ze leb bi je len té se) vagy
egész egy sze rû en: af ter no on nap (dél utá ni szun di ká lás).

Az Alkot mány bíró ság a vo nat ko zó ha tá lyos jogi sza bá lyo -
zás és a „szi esz ta” fo gal má nak át te kin té se alap ján meg ál la pí -
tot ta, hogy a nép sza va zá si kér dés nem fe le l meg az egy ér tel -
mû ség kö ve tel mé nyé nek. A fel ten ni kí vánt kér dés re egy részt 
nem ad ha tó egy ér tel mû vá lasz tó pol gá ri vá lasz, mert nem vi -
lá gos, hogy mi lyen jel le gû pi he nõ idõ be ve ze té sét kí ván ja el -
ér ni a kez de mé nye zõ: mun ka he lyen töl ten dõ mun ka kö zi szü -
ne tet, hosszabb ebéd idõt vagy nap köz be ni al vás le he tõ sé gé -
nek biz to sí tá sát a mun ka he lyen, ille tõ leg ott hon.

Más részt a nép sza va zás ered mé nye alap ján a jog al ko tó
nem tud ná el dön te ni, hogy ter he li-e jog al ko tá si kö te le zett -
ség, ugyan is a 20-tól 60 per cig tar tó mun ka kö zi szü net re a
ha tá lyos sza bá lyo zás is le he tõ sé get te remt, ezen túlme -
nõen vi szont nem vi lá gos, hogy mi lyen tar tal mú jog al ko -
tás ra vol na kö te les.

2. Az 1. pont ban ki fej tet tek alap ján az Alkot mány bíró -
ság meg ál la pí tot ta, hogy a „szi esz ta” be ve ze té sé rõl  szóló
kér dés re a je len for má já ban egy ér tel mû vá lasz nem ad -
ható, ezért az el len té tes az Nsztv. 13.  § (1) be kez dé sé ben
fog lalt kö ve tel ménnyel.

En nek kö vet kez té ben az Alkot mány bíró ság a 209/2007. 
(VII. 23.) OVB ha tá ro za tot – a Ve. 130.  § (3) be kez dé sé -
ben írt jog kö ré ben el jár va – meg sem mi sí tet te, és az OVB-t
új el já rás ra uta sí tot ta.

Az Alkot mány bíró ság a ha tá ro zat köz zé té te lét az OVB
ha tá ro zat nak a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té te lé re
tekin tettel ren del te el.

Dr. Bi ha ri Mi hály s. k.,
az Alkot mány bíró ság el nö ke

Dr. Ba logh Ele mér s. k., Dr. Bra gyo va And rás s. k.,
alkot mány bíró alkot mány bíró

Dr. Hol ló And rás s. k., Dr. Kiss Lász ló s. k.,
alkot mány bíró alkot mány bíró

Dr. Ko vács Pé ter s. k., Dr. Ku ko rel li Ist ván s. k.,
alkot mány bíró alkot mány bíró

Dr. Len ko vics Bar na bás s. k., Dr. Lé vay Mik lós s. k.,
alkot mány bíró elõ adó alkot mány bíró

Dr. Pa czo lay Pé ter s. k., Dr. Tró csá nyi Lász ló s. k.,
alkot mány bíró alkot mány bíró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 976/H/2007.
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He lyes bí tés: A Ma gyar Köz löny 2007. évi 146. szá má ban ki hir de tett, az Euró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap társ fi nan szí ro zá sá ban meg -
valósuló tá mo ga tá sok igény be vé te lé nek ál ta lá nos sza bá lya i ról szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM ren de let mó do sí tá sá ról szóló 127/2007. (X. 29.) FVM ren delet
2. szá mú mel lék let alat ti cím ben a ren de let szá ma he lye sen:

,, ... 23/2007. (IV. 17.) FVM ren de let hez ...”

(Kéz irat hi ba)
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A Ma gyar Köz lönyt 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. A Szer kesz tõ bi zott ság
 elnöke: Gi lyán György. A szer kesz té sért fe le lõs: dr. Tor dai Csa ba. Bu da pest V., Kos suth tér 1–3.
Ki ad ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó. Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., www.mhk.hu. Te le fon: 266-9290.

Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nál
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., 1394 Bu da pest 62. Pf. 357, vagy fa xon 318-6668.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó a FÁMA Rt. köz re mû kö dé sé vel. Te le fon: 266-6567.
In for má ció: tel.: 317-9999, 266-9290/245, 357 mel lék.
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. sar kán) szám alat ti Köz löny
 Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), il let ve 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.
2007. évi éves elõ fi ze té si díj: 99 792 Ft. Egy pél dány ára: 210 Ft 16 ol dal ter je de le mig, utá na +8 ol da lan ként +189 Ft.
A ki adó az elõ fi ze té si díj év köz be ni eme lé sé nek jo gát fenn tart ja.

HU ISSN 0076—2407

07.3589 – Nyom ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó La jos mi zsei Nyom dá ja. Fe le lõs ve ze tõ: Bur ján Nor bert igaz ga tó.
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 testületének Pol gár mes te ri Hi va ta la (1024 Bu da pest,
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Bu da pest, 2007. október 29.–no vem ber 2.
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Személyi rész

ÁLLÁSPÁLYÁZATOK

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások
Központi Hivatalának elnöke

pályázatot hirdet
a Hatósági és Felügyeleti fõosztály

Személyiadat- és Lakcímnyilvántartási osztálya
adatszolgáltatási 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 Hatósági és Felügyeleti fõosztály Sze-
mélyiadat- és Lakcímnyilvántartási osztályának adatszol-
gáltatási 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 I-es besorolási osztályra vonatkozóan megjelölt
jogi egyetem vagy államigazgatási fõiskolai végzettség
megléte.

Elõnyt jelent:
– közigazgatási szakvizsga megléte,
– népesség-nyilvántartási vagy okmány-ügyintézõi te-

rületen szerzett tapasztalat,
– OKJ szerinti: nyilvántartási és okmányügyintézõ,

vagy
– számítástechnikai szakképesítés.

A pályázathoz csatolni kell:
– a pályázó fényképes szakmai önéletrajzát,
– végzettséget igazoló dokumentumok, valamint nyelv-

vizsgáit igazoló okiratok 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. § (8) bekezdésében elõírt vagyonnyi-
latkozati kötelezettségének eleget tesz,

= a kinevezést megelõzõ egészségügyi alkalmas-
ságát igazoló üzemorvosi vizsgálatnak aláveti
magát,

= a pályázatát az elbírálásban részt vevõ személyek
megismerjék.

A Személyiadat- és Lakcímnyilvántartási osztály adat-
szolgáltatási ügyintézõjének feladatkörét képezi:

– a hivatal jogosultsági és adatszolgáltatási nyilvántar-
tását érintõ kérelmek, illetve megkeresések ügyintézése;

– a személyiadat- és lakcímnyilvántartásból történõ
adatszolgáltatási kérelmek elbírálása, a döntések kiadmá-
nyozásra történõ elõkészítése;

– értesítési és személyes kapcsolatfelvételi kérelmek
elbírálása, a döntések kiadmányozásra történõ elõkészí-
tése;

– az adatszolgáltatási ügyekben elõterjesztett költség-
mentesség iránti kérelmek elbírálása, döntések kiadmá-
nyozásra történõ elõkészítése;

– bel- és külföldi jogsegélykérelmek elbírálása, a dön-
tések kiadmányozásra történõ elõkészítése;

– saját nyilvántartott adatról szóló tájékoztatások és
igazolások kiállítása;

– tájékoztatás nyújtása az érdeklõdõ ügyfelek számára.

A foglalkoztatás körülményei, illetmény és juttatások:
Az adatszolgáltatási 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 hatá-
rozatlan 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 20.

A pályázatot kísérõ levélben kérjük feltüntetni: „Sze-
mélyiadat- és Lakcímnyilvántartási osztály adatszolgálta-
tási ügyintézõi pályázat”.

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.
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A pályázatok elbírálásának határideje: 2007. decem-
ber 5.

Az állás betöltésének várható idõpontja legkorábban: a
pályázat elbírálását követõen azonnal.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ
a 456-6547-es telefonszámon kérhetõ.

Pályázati kiírás
Veszprém Megyei Jogú Város

Egyesített Bölcsõdei Intézménye
intézményvezetõi munkakörére

A pályázat meghirdetõje:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Egészségügyi és Szociális Bizottsága
8200 Veszprém, Óváros tér 9.

A betöltendõ munkakör:
Veszprém Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsõdei In-

tézményének intézményvezetõje (magasabb vezetõ beosz-
tású közalkalmazott).

Az intézmény tevékenységi köre:
A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról

szóló 1997. évi XXXI. törvény 42. §-ában szabályozott
bölcsõdei ellátás.

Az intézmény a bölcsõdei ellátást 5 szervezeti egység-
ben biztosítja.

Képesítési és egyéb feltételek:
– a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú melléklete

I/2 részének a) pontjában meghatározott képesítési elõ-
írások,

– büntetlen elõélet,
– legalább 5 év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú

szakmai képesítést igénylõ, a gyermekvédelem, a szociális
ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás terüle-
tén végzett munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

– szociális szakvizsga.

Elõnyt jelent:
– vezetõi gyakorlat,
– gyermekjóléti alapellátások terén szerzett tapasztalat.

Bérezés:
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi

XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásá-
ról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, vala-
mint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban tör-
ténõ végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. ren-
delet szabályai szerint történik.

A munkakör betöltésének kezdõ napja és megszûnésé-
nek idõpontja:

A megbízás határozott idõre, 5 évre jön létre 2008. ja-
nuár 1-jétõl 2012. december 31-ig.

A pályázat benyújtásának helye és módja:
A pályázatot 3 példányban Veszprém Megyei Jogú Vá-

ros jegyzõje, dr. Büki Szilvia részére kell benyújtani (8200
Veszprém, Óváros tér 9.). A zárt borítékra kérjük ráírni:
„Egyesített Bölcsõdei Intézmény intézményvezetõi pályá-
zata”.

A pályázat beküldésének határideje:
A Szociális Közlönyben történt közzétételtõl számított

30. nap.

A pályázathoz csatolni kell:
– a pályázó szakmai életrajzát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– az iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló okira-

tok hiteles másolatait,
– az intézmény vezetésére vonatkozó programot, a

szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelé-
seket,

– nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagában fog-
lalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ
kezeléséhez hozzájárul,

– nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a gyermekek
védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény 15. § (8) bekezdésében meghatározott ki-
záró ok vele szemben nem áll fenn.

A pályázat elbírálásának határideje: 2007. december 20.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ad:
Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala,

8200 Veszprém, Óváros tér 9/B. Tel.: (88) 549-235, Szo-
ciálpolitikai, Egészségügyi és Közigazgatási Irodája.

Csenger Többcélú Kistérségi Társulás
pályázatot hirdet

munkaszervezet-vezetõi munkakör betöltésére

Feltételek:
– jogi egyetemi vagy államigazgatási fõiskolai vég-

zettség,
– büntetlen elõélet,
– legalább egy, középszintû „C” típusú nyelvvizsga, le-

hetõleg angol nyelvbõl,
– legalább 1 éves vezetõi gyakorlat,
– „B” kat. jogosítvány és saját gépjármû megléte.
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Elõnyt jelent:
– közigazgatás vagy területfejlesztés terén szerzett

gyakorlat,
– pályázati rendszerekben, pályázatkészítésben, LEA-

DER-programban szerzett jártasság.

A kinevezés 5 évre szól, lejártával azt a Társulási Ta-
nács határozatlan idejûre hosszabbíthatja.

A munkakör, kedvezõ elbírálás esetén, a Szabolcs-Szat-
már-Bereg Megyei Fejlesztési Tanács általi véleménye-
zése után, 2007. december 15-tõl betölthetõ!

A pályázat postai úton, az iskolai végzettségeket iga-
zoló dokumentumok csatolásával az alábbi címre nyújt-
ható be: Csenger Többcélú Kistérségi Társulás, 4765
Csenger, Ady E. út 14.

Beadási határidõ:

2007. november 15.

Érdeklõdni Pethõ Andrásnál, a társulás elnökénél lehet.
Tel.: (44) 576-000.

Ádánd község jegyzõje
pályázatot hirdet

pénzügyi ügyintézõ munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– szakirányú középfokú végzettség,
– felhasználói szintû számítógépes ismeretek (Word,

Excel).

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

Elõnyt jelent az önkormányzati igazgatásban szerzett
tapasztalat, pénzügyi igazgatás területén szerzett gya-
korlat.

Bérezés a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. tv. alapján.

Az állás betölthetõ: a döntést követõen azonnal határo-
zott idõre, a jelenleg munkakört betöltõ személy gyed,
gyes idejére.

Juttatások: a Ktv. szerint.
A próbaidõ tartama hat hónap.
A pályázat benyújtási határideje: a Belügyi Közlönyben

való megjelenést (2007. október 27.) követõ 15. nap.

A pályázatokról a benyújtásra elõírt határidõt követõen
a jegyzõ dönt.

A pályázatokat Ádánd község jegyzõje részére (8653
Ádánd, Kossuth Lajos u. 50.) kell benyújtani.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni Ádánd község
jegyzõjénél lehet személyesen, illetve a (84) 357-552-es
telefonszámon.

Az ÁNTSZ Gyõri, Pannonhalmai,
Téti Kistérségi Intézete

pályázatot hirdet
kistérségi vezetõ védõnõi állás betöltésére

A kistérségi tiszti fõorvos pályázatot hirdet az ÁNTSZ
Gyõri, Pannonhalmai, Téti Kistérségi Intézet kistérségi
vezetõ védõnõi feladatkörének köztisztviselõi kinevezés-
sel történõ betöltésére.

Feladata: az intézet illetékességi területén dolgozó terü-
leti védõnõk és iskolavédõnõk munkájának szakmai irá-
nyítása, koordinálása, szakfelügyelete. Részvétel az inté-
zet egészségvédelmi programjaiban.

Illetmény és juttatások: a köztisztviselõk jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. törvény (továbbiakban: Ktv.) sza-
bályai szerint.

Pályázati feltételek:
– szakirányú felsõfokú végzettség,
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet.

Elõnyt jelent: közigazgatási szakvizsga.

A pályázathoz csatolandó:
– részletes szakmai önéletrajz,
– szakmai program,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

(ha a pályázó erkölcsi bizonyítványhoz kötött munkakör-
ben dolgozik, az errõl szóló igazolás),

– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárás-
ban részt vevõk megismerhetik,

– végzettséget, képzettséget, nyelvismeretet igazoló
okiratok másolatai.

Pályázati határidõ: a Belügyi Közlönyben történõ meg-
jelenést (2007. október 27.) követõ 15. nap.

A pályázatot dr. Pék József kistérségi tiszti fõorvosnak
(9021 Gyõr, Batthyány tér 3.) címezve kell benyújtani.
A borítékra kérjük ráírni: „Kistérségi vezetõ védõnõi pá-
lyázat”.

A pályázati eljárás lefolytatása, eljárás módja: a Ktv.
10. §-ában foglaltaknak megfelelõen.
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A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidõ
lejártát követõ 30 napon belül.

Az állás betölthetõ: a pályázat elbírálását követõen
azonnal.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás
dr. Pék József kistérségi tiszti fõorvosnál a (96) 319-736
vagy a (96) 310-622-es telefonszámon kérhetõ.

Balatonalmádi Város
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot hirdet
jegyzõi állásra

I. A pályázati felhívást kiíró adatai:
– neve: Balatonalmádi Önkormányzat Képviselõ-tes-

tülete,
– címe: 8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.

II. A pályázati felhívás kiírását kötelezõvé tevõ jogsza-
bály megjelölése: 1992. évi XXIII. tv.

III. A meghirdetett állás adatai:
– a közigazgatási szerv neve: Balatonalmádi Város

Polgármesteri Hivatala,
– feladatkör/munkakör megnevezése: jegyzõ,
– az állás betölthetõ: 2008. január 1.,
– a kinevezés határozatlan idõre szól, melybõl az elsõ

hat hónap próbaidõ.

IV. Az állás betöltésének feltételei: a pályázónak meg
kell felelnie a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvényben (a továbbiakban: Ktv.) szereplõ általá-
nos alkalmazási feltételeknek (magyar állampolgárság,
cselekvõképesség, büntetlen elõélet, összeférhetetlenség
hiánya), és azokat igazolnia kell. Vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettség.

Az általános elõírásokon túlmenõ alkalmazási feltételek:
– iskolai végzettség szintje: felsõfokú,
– szakképesítés: állam- és jogtudományi doktori képe-

sítés,
– szakmai gyakorlat: hároméves közigazgatási gya-

korlat,
– közigazgatási szakvizsga: jogi vagy közigazgatási

szakvizsga letételének igazolása.

V. Illetmény és egyéb juttatás(ok): köztisztviselõi tör-
vény alapján.

VI. A pályázat tartalmára vonatkozó elõírások, a be-
nyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:

– pályázati kérelmet,

– részletes szakmai önéletrajzot,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– az oklevelek, bizonyítványok másolatait.

VII. A pályázat benyújtásának módjára és határidejére
vonatkozó elõírások: a pályázatot postai úton kell benyújta-
ni a következõ címre: polgármesteri hivatal Keszey János
polgármester, 8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenéstõl (2007. október 27.) számított
30 napon belül.

VIII. A pályázat elbírálásának módjára és határidejére
vonatkozó tájékoztatás: a pályázat elbírálásának módja: a
pályázó személyes meghallgatására kerül sor.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határ-
idõt követõ elsõ képviselõ-testületi ülés.

Bátaszék város jegyzõje
pályázatot hirdet

anyakönyv-vezetõi álláshely betöltésére

Ellátandó feladatok:
– teljes körû anyakönyvi ügyintézés,
– hagyatéki ügyek intézése,
– hadigondozási feladatok.

Munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet, cselekvõképesség,
– egyetemi, fõiskolai szintû végzettség és anyakönyv-

vezetõi szakvizsga.

A pályázathoz csatolni szükséges:
– fényképpel ellátott, kézzel írt szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok

hitelesített másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

Illetményre és egyéb juttatásra vonatkozó tájékoztatás:
javadalmazás a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992.
évi XXIII. törvény, valamint Bátaszék város jegyzõje
6/2003. (V. 20.) számú utasítása alapján.

Pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Közlöny-
ben való megjelenést (2007. október 27.) követõ 15. nap.

A pályázatot Bátaszék város jegyzõjéhez címezve kell
benyújtani, cím: 7140 Bátaszék, Szabadság u. 4.

A pályázat elbírálási rendje, határideje: a pályázat a be-
nyújtására meghatározott határidõt követõ 15 napon belül
– a polgármester egyetértésével – kerül elbírálásra.
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A kinevezés 2007. december 1-jétõl – hat hónap próba-
idõ kikötésével – határozatlan idõre szól.

A pályázattal kapcsolatos további információ a (74)
591-910-es telefonszámon, Bátaszék város aljegyzõjétõl
kérhetõ.

Berzék–Sajóhídvég községek körjegyzõje
pályázatot hirdet

pénzügyi ügyintézõi munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– szakirányú középfokú végzettség,
– felhasználói szintû számítógép-ismeretek (Word,

Excel).

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okira-

tok másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-

ványt.

Elõnyt jelent önkormányzati pénzügyi területen szerzett
szakmai gyakorlat.

Bérezés: a köztisztviselõk jogállásáról szóló törvény
alapján.

Az állás betölthetõ 2007. november 1. napjától.
A pályázatok benyújtási határideje: a Belügyi Közlöny-

ben való megjelenést (2007. október 27.) követõ 10 napon
belül.

A pályázatot zárt borítékban, „Pályázat” megjelöléssel
Berzék–Sajóhídvég község körjegyzõjéhez lehet benyúj-
tani. Cím: 3575 Berzék, Petõfi Sándor u. 42.

A pályázatok elbírálásának határideje: 2007. október 31.

Békés Város Önkormányzatának jegyzõje
pályázatot hirdet

Békés város polgármesteri hivatalába
szociális igazgatási feladatok ellátására

ügyintézõi munkakör betöltésére

Ellátandó feladatok: a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben meghatározott
pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokkal
kapcsolatos feladatok végrehajtása.

A kinevezés határozatlan idõre szól, hat hónap próbaidõ
kikötésével.

A munkakört teljes munkaidõben kell ellátni.

A munkakör betöltéséhez, illetve a pályázat elnyerésé-
hez szükséges feltételek:

– állam- és jogtudományi doktori képesítés vagy fõis-
kolai szintû államigazgatási és szociális igazgatási szak-
képzettség, egyetemi vagy fõiskolai szintû végzettség és
szociális ügyintézõi szakképesítés,

– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség.

Elõnyt jelent:
– közigazgatásban szerzett gyakorlat,
– számítástechnikai gyakorlat,
– közigazgatási alap-, illetve szakvizsga.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– motivációs levelet,
– szakmai tevékenységet is bemutató önéletrajzot,
– végzettséget igazoló oklevelek másolatát,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizo-

nyítványt,
– a személyes adatok kezelésére vonatkozó nyilatko-

zatot.

Illetmény és egyéb juttatások: a köztisztviselõk jogállá-
sáról szóló 1992. évi XXIII. törvény rendelkezései és a hi-
vatal közszolgálati szabályzatának elõírásai szerint.

A pályázat benyújtásának módjára és határidejére vo-
natkozó elõírások: a pályázatot személyesen vagy postai
úton kell benyújtani Békés város polgármesteri hivatalánál
(5630 Békés, Petõfi u. 2.) dr. Heinerné dr. Kecskés Aranka
jegyzõnek címezve. A borítékra kérjük ráírni: „Pályázat”.

A pályázat beérkezésének határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenéstõl (2007. október 27.) számított
15. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a beérkezéstõl szá-
mított 15. nap.

A jegyzõ értékeli a pályázatot, ennek függvényében
személyes meghallgatásra is sor kerülhet. A pályázók a pá-
lyázat eredményérõl az elbírálást követõen értesítést kap-
nak. Az eredménytelenül pályázókat értesítjük, benyújtott
anyagát visszaküldjük.

Az állás az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.
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Békés Város Önkormányzatának jegyzõje
pályázatot hirdet

Békés város polgármesteri hivatalába
gyámügyi és gyermekvédelmi igazgatási feladatok

ellátására ügyintézõi munkakör betöltésére

Ellátandó feladatok: gondnokság alá tartozó személyek
személyi és vagyoni érdekvédelme, örökbefogadás, csa-
ládba fogadás.

A kinevezés határozatlan idõre szól, hat hónap próbaidõ
kikötésével.

A munkakört teljes munkaidõben kell ellátni.

A munkakör betöltéséhez, illetve a pályázat elnyerésé-
hez szükséges feltételek:

– állam- és jogtudományi doktori képesítés vagy fõis-
kolai szintû államigazgatási és szociális igazgatási szak-
képzettség,

– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség.

Elõnyt jelent:
– közigazgatásban szerzett gyakorlat,
– számítástechnikai gyakorlat,
– közigazgatási alap-, illetve szakvizsga.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– motivációs levelet,
– szakmai tevékenységet is bemutató önéletrajzot,
– végzettséget igazoló oklevelek másolatát,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizo-

nyítványt,
– a személyes adatok kezelésére vonatkozó nyilatko-

zatot.

Illetmény és egyéb juttatások: a köztisztviselõk jogállá-
sáról szóló 1992. évi XXIII. törvény rendelkezései és a hi-
vatal közszolgálati szabályzatának elõírásai szerint.

A pályázat benyújtásának módjára és határidejére vo-
natkozó elõírások: a pályázatot személyesen vagy postai
úton kell benyújtani Békés város polgármesteri hivatalánál
(5630 Békés, Petõfi u. 2.) dr. Heinerné dr. Kecskés Aranka
jegyzõnek címezve. A borítékra kérjük ráírni: „Pályázat”.

A pályázat beérkezésének határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenéstõl (2007. október 27.) számított
15. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a beérkezéstõl szá-
mított 15. nap.

A jegyzõ értékeli a pályázatot, ennek függvényében
személyes meghallgatásra is sor kerülhet. A pályázók a pá-
lyázat eredményérõl az elbírálást követõen értesítést kap-
nak. Az eredménytelenül pályázókat értesítjük, benyújtott
anyagát visszaküldjük.

Az állás az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.

Budapest Fõváros II. Kerület Önkormányzat
Képviselõ-testületének Polgármesteri Hivatala

(1024 Budapest, Mechwart liget 1.)
pályázatot hirdet

az Építésügyi Iroda szervezeti egység
vezetõhelyettesi munkakörének betöltésére

Pályázati feltételek:
– egyetemi vagy fõiskolai szintû építészmérnöki, épí-

tõmérnöki (szerkezetépítõ, magasépítõ üzemmérnöki)
szakképzettség,

– legalább ötéves építésügyi igazgatási gyakorlat,
– vezetõi gyakorlat,
– közigazgatási szakvizsga.

A pályázat tartalmazza a pályázó:
– szakmai önéletrajzát, mely részletezi eddigi tevé-

kenységét,
– végzettségét, szakképesítését, szakvizsgáját igazoló

okiratok másolatát,
– erkölcsi bizonyítványt vagy annak másolatát.

A kinevezés határozatlan idõre szól, betölthetõ a pályá-
zat elnyerésének idõpontjától.

A vezetõ besorolása: osztályvezetõ, illetménye, vala-
mint egyéb juttatásai a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény és a helyi közszolgálati szabály-
zat elõírásai szerint kerül meghatározásra.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenést (2007. október 27.) követõ
20. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határ-
idõt követõ 30. nap.

A pályázat benyújtásának helye és további információ:
Budapest Fõváros II. Kerület Önkormányzat Képvise-
lõ-testületének Polgármesteri Hivatala Humánpolitikai
csoportjánál, telefon: 346-5464 vagy 346-5463. Cím:
1024 Budapest, Mechwart liget 1.

Budapest Fõváros II. Kerület Önkormányzat
Képviselõ-testületének Polgármesteri Hivatala

(1024 Budapest, Mechwart liget 1.)
pályázatot hirdet

a Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási Iroda
szervezeti egység helyiséggazdálkodási ügyintézõi,

valamint lakáselidegenítési ügyintézõi
munkaköreinek betöltésére

Pályázati feltételek: jogász szakképzettség vagy egyete-
mi, fõiskolai szintû közgazdasági vagy mûszaki felsõokta-
tásban szerzett szakképzettség.
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Elõnyt jelent: közigazgatási, ingatlanértékesítési vagy
-hasznosítási területen szerzett gyakorlat.

A pályázat tartalmazza a pályázó:
– szakmai önéletrajzát, mely részletezi eddigi tevé-

kenységét,
– végzettségét, szakképesítését, szakvizsgáját igazoló

okiratok másolatát,
– erkölcsi bizonyítványt vagy annak másolatát.

A kinevezés határozatlan idõre szól, betölthetõ a pályá-
zat elnyerésének idõpontjától.

A besorolás és illetmény, valamint egyéb juttatások a
köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény
és a helyi közszolgálati szabályzat elõírásai szerint kerül
meghatározásra.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenést (2007. október 27.) követõ
20. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határ-
idõt követõ 30. nap.

A pályázat benyújtásának helye és további információ:
Budapest Fõváros II. Kerület Önkormányzat Képviselõ-
testületének Polgármesteri Hivatala Humánpolitikai Cso-
portjánál, telefon: 346-5464 vagy 346-5463. Cím: 1024
Budapest, Mechwart liget 1.

Csólyospálos és Kömpöc községek
képviselõ-testületei

pályázatot hirdetnek
körjegyzõi állás betöltésére

Csólyospálos és Kömpöc községek önkormányzatai a
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
36. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel, a köz-
tisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény
7–9. §-ainak figyelembevételével pályázatot írnak ki a
Csólyospálos székhellyel mûködõ körjegyzõség körjegy-
zõi állásának betöltésére.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség,
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi

doktori képesítés vagy okleveles közigazgatási menedzser
szakképesítés,

– jogi vagy közigazgatási szakvizsga vagy az Országos
Közigazgatási Vizsgabizottság elnöksége által a teljeskö-
rûen közigazgatási jellegûnek minõsített tudományos fo-
kozat alapján adott mentesítés,

– legalább kétéves közigazgatási gyakorlat,
– jegyzõi gyakorlat,
– saját gépjármû és B kategóriás jogosítvány,
– számítógép-kezelõi ismeret.

A pályázathoz csatolandó:
– részletes szakmai önéletrajz,
– végzettséget igazoló okiratok eredetben vagy köz-

jegyzõ által hitelesített másolata,
– 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

Ellátandó feladat: a pályázatot kiíró települések kör-
jegyzõi feladatainak ellátása.

Illetmény és egyéb juttatások a köztisztviselõk jogállá-
sáról szóló 1992. évi XXIII. törvényben meghatározottak
alapján, valamint az önkormányzatok hatályos rendeletei
alapján.

A jegyzõ – a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. tv. 22/A. § (8) bekezdés d) pontja alapján – va-
gyonnyilatkozat-tételre köteles.

A körjegyzõi kinevezés határozatlan idõre szól, 3 hónap
próbaidõ kikötésével.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Közlöny-
ben történõ megjelenést (2007. október 27.) követõ 15. nap.

A pályázatok elbírálása a benyújtási határidõ lejártát
követõ együttes testületi ülésen történik.

Az állás betölthetõ: 2007. december 1-jétõl.
A pályázatot zárt borítékban a következõ címre kell

megküldeni: Csólyospálos Község Önkormányzata,
Á. Fúrús János polgármester 6135 Csólyospálos, Kossuth
L. u. 62., tel.: (77) 486-057.

A Dél-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal
hivatalvezetõje

pályázatot hirdet (1 fõ részére)
a Dél-dunántúli Állami Fõépítészi Iroda

keszthelyi alirodáján
– siófoki ügyfélfogadási hellyel –

terület- és településrendezési, építésügyi munkatársi
munkakör határozatlan idejû betöltésére

A munkaköri feladatokat a vonatkozó területfejlesztési
és -rendezési, településrendezési és építésügyi jogszabá-
lyok alapján a Regionális Közigazgatási Hivatal Szerve-
zeti és mûködési szabályzata, valamint a munkaköri leírás
határozza meg.
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Pályázati feltételek:
– büntetlen elõélet, magyar állampolgárság, cselekvõ-

képesség,
– okleveles építészmérnöki végzettség,
– fõépítészi, tervezõi és építéshatósági – együttesen és

összesen legalább tízéves – szakmai gyakorlat,
– közigazgatási szakvizsga,
– számítógép felhasználói szintû ismerete.

Az álláshely betöltésénél elõnyt jelent:
– középfokú (angol/német/francia) C típusú nyelv-

vizsga,
– a „Balaton-törvény” ismerete – a Balaton Kiemelt

Üdülõkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és
a Balatoni Területrendezési szabályzat megállapításáról
szóló 2000. évi CXII. törvény.

A pályázat tartalma:
– fényképes szakmai önéletrajz,
– iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást

igazoló okiratok másolata,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizo-

nyítvány.

Az álláshellyel járó illetmény és egyéb járandóságok: a
köztisztviselõ illetményét és juttatásait a Ktv. 42–49/N. §-ai,
valamint a regionális közigazgatási hivatal közszolgálati
szabályzata határozza meg.

A pályázat benyújtásának, elbírálásának feltételei, ha-
tárideje: a pályázat Belügyi Közlönyben történõ megjele-
nésétõl (2007. október 27.) számított 20. naptári napig ad-
ható postára vagy nyújtható be személyesen a következõ
címre: Dél-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal hi-
vatalvezetõjének, 7400 Kaposvár, Csokonai utca 3.

A pályázat elbírálása során személyes meghallgatásra is
sor kerül. A személyes beszélgetés eredménye alapján a
bizottság értékeli, hogy a pályázó kvalifikációi, képessé-
gei, készségei, személyisége mennyire felelnek meg a be-
osztással szemben támasztott követelményrendszernek.

A pályázókat a pályázat eredményérõl – a hivatalvezetõ
döntésérõl – a benyújtási határidõtõl számított 30 napon
belül írásban tájékoztatjuk.

Az állások betölthetõk: a hivatalvezetõ döntése után,
várhatóan 2007. november 1. napjától.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet Virányi Ist-
ván állami fõépítésznél a (20) 940-9239-es telefonszámon.

Eperjes és Árpádhalom községek képviselõ-testületei
pályázatot írnak ki

Eperjes község székhellyel mûködõ körjegyzõségben
megüresedõ körjegyzõi állás betöltésére

A körjegyzõ feladata: a körjegyzõséghez tartozó két
községben a mindenkori hatályos hatásköri jegyzékben
rögzített jegyzõi feladatok ellátása.

A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi dok-

tori képesítés, továbbá jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
– legalább kétéves közigazgatási gyakorlat,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet.

A körjegyzõ illetménye: a köztisztviselõk jogállásáról
szóló, többször módosított 1992. évi XXIII. tv. szerint ke-
rül megállapításra.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenéstõl (2007. október 27.) számí-
tott 15. nap.

A pályázatot két példányban, zárt borítékban kérjük be-
nyújtani Eperjes község polgármesteréhez (6624 Eperjes,
Petõfi S. u. 1.).

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidõ
lejártát követõ közös képviselõ-testületi ülés idõpontja.

A körjegyzõi állás az elbírálást követõ hónap elsõ nap-
jától betölthetõ.

A pályázathoz csatolandó iratok:
– iskolai és szakvizsga-végzettséget igazoló okirat má-

solata,
– közigazgatási gyakorlatot bizonyító okiratok má-

solata,
– részletes önéletrajz,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– nyilatkozat arról, hogy a Kjt. 7. § (7) bekezdésében

foglalt vagyonnyilatkozattal kapcsolatos kötelezettségé-
nek eleget tesz,

– rövid szakmai elképzelést a körjegyzõség vezetésé-
vel kapcsolatban.

A pályázó nyilatkozatát kérjük arra vonatkozóan, hogy
a pályázati eljárásban részt vevõk a teljes pályázati anya-
got megismerhetik.

Az önkormányzat kinevezés esetén szolgálati lakást
biztosít.

Érdeklõdni lehet dr. Kiss Csaba polgármesternél a (63)
455-527, (30) 351-4430-as telefonszámokon.
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Heves Város Önkormányzatának jegyzõje
pályázatot hirdet

Heves Város Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatalában

Pénzügyi és Gazdasági Iroda
irodavezetõi álláshelyére

A munkakör betöltésekor a határozatlan idejû pénzügyi
ügyintézõi kinevezéssel egyidejûleg a Pénzügyi és Gazda-
sági Iroda vezetésére szóló – az 1992. évi XXIII. tv. (Ktv.)
szerinti fõosztályvezetõ-helyettesi szintnek megfelelõ –
vezetõi megbízatásra is sor kerül. Ez vagyonnyilatkozat-
tételi és amennyiben még nincs, egy éven belüli közigaz-
gatási szakvizsga letételi kötelezettséget von maga után.

Illetmény és egyéb juttatások: a Ktv., valamint a
22/2003. (IX. 26.) Hev. Ör. rendelet vonatkozó rendelke-
zései szerint.

Ellátandó feladat:
Vezeti a Pénzügyi és Gazdasági Irodát, felelõs az irodá-

hoz csoportosított feladatok hatékony és célszerû, gyors,
szakszerû és törvényes ellátásáért, az eredményes munká-
ért. Az iroda feladatai: segíti a képviselõ-testület és az ön-
kormányzati bizottságok tevékenységét, ellátja az önkor-
mányzat költségvetési törvénybõl, gazdálkodási feladatai-
ból adódó tevékenységet, adóhatósági tevékenységet lát
el. Közremûködik az önkormányzat intézményeinek pénz-
ügyi-gazdasági ellenõrzési feladatainak, az önkormányzat
által alapított alapítványok pénzügyi feladatainak, az ön-
kormányzati tûzoltóság, a cigány kisebbségi önkormány-
zat gazdasági feladatainak ellátásában. A feladatok részle-
tes leírását a polgármesteri hivatal Szervezeti és mûködési
szabályzata tartalmazza.

Alkalmazási feltételek:
– a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995.

(II. 3.) Korm. rendelet I. számú mellékletében, az
I/16. pontjában a pénzügyi igazgatási feladatoknál vagy a
II/2. pontjában gazdálkodással kapcsolatos feladatoknál
az I. besorolási osztályhoz meghatározott felsõfokú
– egyetemi vagy fõiskolai – végzettség és szakképesítés,

– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– a munkakörre való egészségügyi alkalmasság.

Elõnyt jelent:
– közigazgatási szakvizsga,
– közigazgatásban szerzett vezetõi gyakorlat,
– PM könyvviteli szolgáltatást végzõk nyilvántartásá-

ba történt felvétel államháztartás szakon.

A pályázatnak tartalmaznia kell: a jelölt részletes szak-
mai elképzeléseit, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Iroda ve-
zetése során milyen elveket és gyakorlati elképzeléseket
kíván megvalósítani.

A pályázathoz csatolni kell:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– részletes szakmai önéletrajzot,
– végzettséget, képesítést igazoló dokumentumok má-

solatait.

A pályázatot a kiírás Belügyi Közlönyben való megjele-
nését (2007. október 27.) követõ 15 napon belül lehet be-
nyújtani Heves város jegyzõjéhez, 3360 Heves, Erzsébet
tér 2. címre postán vagy személyesen. A borítékon kérjük
feltüntetni: „Pénzügyi és Gazdasági Iroda irodavezetõi pá-
lyázat”.

Az állás betöltésérõl a polgármester egyetértésével a
jegyzõ dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határ-
idõt követõ 20. nap, annak eredményérõl az elbírálást kö-
vetõ 8 napon belül a pályázók értesítést kapnak.

Az állás az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.
További információ kérhetõ: Szabó Sándor jegyzõtõl,

telefon: (36) 546-159.

Heves Város Önkormányzatának jegyzõje
pályázatot hirdet

Heves Város Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatalában

Közszolgálati és Okmányiroda
irodavezetõi álláshelyére

A munkakör betöltésekor a határozatlan idejû igazga-
tási ügyintézõi kinevezéssel egyidejûleg a Közszolgálati
és Okmányiroda vezetésére szóló – az 1992. évi XXIII. tv.
(Ktv.) szerinti fõosztályvezetõ-helyettesi szintnek megfe-
lelõ – vezetõi megbízatásra is sor kerül. Ez vagyonnyilat-
kozat-tételi és amennyiben még nincs, egy éven belüli
közigazgatási szakvizsga letételi kötelezettséget von maga
után.

Illetmény és egyéb juttatások: a Ktv., valamint a
22/2003. (IX. 26.) Hev. Ör. rendelet vonatkozó rendelke-
zései szerint.

Ellátandó feladat:
Vezeti a Közszolgálati és Okmányirodát, felelõs az iro-

dához csoportosított feladatok hatékony és célszerû,
gyors, szakszerû és törvényes ellátásáért, az eredményes
munkáért. Az iroda feladatai: segíti a képviselõ-testület és
az önkormányzati bizottságok tevékenységét, ellátja az
önkormányzat intézményeinek felügyeletét, közremûkö-
dik az intézményfenntartói feladatok ellátásában, ellátja a
jegyzõ hatósági igazgatási feladatai körében a részére
meghatározott ügycsoportokban a ráruházott feladatokat,
valamint az okmányirodához tartozó ügycsoportokban a
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jegyzõ hatáskörébe tartozó feladatokat. A feladatok rész-
letes leírását a polgármesteri hivatal Szervezeti és mûkö-
dési szabályzata tartalmazza.

Alkalmazási feltételek:
– a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995.

(II. 3.) Korm. rendelet I. számú mellékletében az I/1. Bel-
ügyi igazgatási feladatoknál meghatározott felsõfokú
– egyetemi vagy fõiskolai – végzettség és szakképesítés,

– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– munkakörre való egészségügyi alkalmasság.

Elõnyt jelent:
– közigazgatási szakvizsga,
– közigazgatásban szerzett vezetõi gyakorlat.

A pályázatnak tartalmaznia kell: a jelölt részletes szak-
mai elképzeléseit, hogy a Közszolgálati és Okmányiroda
vezetése során milyen elveket és gyakorlati elképzeléseket
kíván megvalósítani.

A pályázathoz csatolni kell:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– részletes szakmai önéletrajzot,
– végzettséget, képesítést igazoló dokumentumok má-

solatait.

A pályázatot a kiírás Belügyi Közlönyben való megjele-
nését (2007. október 27.) követõ 15 napon belül lehet be-
nyújtani Heves város jegyzõjéhez, 3360 Heves, Erzsébet
tér 2. címre postán vagy személyesen. A borítékon kérjük
feltüntetni: „Közszolgálati és Okmányiroda irodavezetõi
pályázat”.

Az állás betöltésérõl a polgármester egyetértésével a
jegyzõ dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határ-
idõt követõ 15. nap, annak eredményérõl az elbírálást kö-
vetõ 8 napon belül a pályázók értesítést kapnak.

Az állás az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.
További információ kérhetõ: Szabó Sándor jegyzõtõl,

telefon: (36) 546-159.

Hódmezõvásárhely Megyei Jogú Város
Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala

pályázatot hirdet
városüzemeltetési ügyintézõ álláshely betöltésére

Pályázati feltételek:
– szakirányú felsõfokú iskolai végzettség,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet.

Elõnyt jelent:
– mélyépítõ mérnöki végzettség,
– vízügyi végzettség,
– építészmérnöki végzettség,
– útépítõ felsõfokú végzettség,
– közigazgatási gyakorlat.

A pályázathoz mellékelni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-

ványt,
– végzettséget igazoló dokumentumok másolatát.

Az ellátandó munkakör: Hódmezõvásárhely Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Üze-
meltetési Irodáján városüzemeltetési szakirányú feladatok
ellátása.

Bérezés: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény és a 41/2003. (12. 02.) közgyûlési rendelet-
ben elõírtak alapján.

Az álláshely betölthetõ: a pályázatok elbírálását köve-
tõen azonnal.

A pályázat benyújtási határideje: a pályázati kiírás Bel-
ügyi Közlönyben való megjelenését (2007. október 27.) kö-
vetõ 15. nap.

A pályázatok elbírálási határideje: a benyújtási határ-
idõt követõ 30 napon belül.

A pályázat benyújtásának helye: Hódmezõvásárhely
Megyei Jogú Város jegyzõjének, 6800 Hódmezõvásár-
hely, Kossuth tér 1.

Hódmezõvásárhely Megyei Jogú Város
Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala

pályázatot hirdet
környezetvédelmi ügyintézõ álláshely betöltésére

Pályázati feltételek:
– környezetvédelmi és/vagy környezetgazdálkodási

felsõfokú iskolai végzettség,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet.

Elõnyt jelent: közigazgatási gyakorlat.

A pályázathoz mellékelni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-

ványt,
– végzettséget igazoló dokumentumok másolatát.

Az ellátandó munkakör: Hódmezõvásárhely Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Üze-
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meltetési Irodáján környezetvédelmi és környezetgazdál-
kodási szakirányú feladatok ellátása.

Bérezés: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény és a 41/2003. (12. 02.) közgyûlési rendelet-
ben elõírtak alapján.

Az álláshely betölthetõ: a pályázatok elbírálását köve-
tõen azonnal.

A pályázat benyújtási határideje: a pályázati kiírás Bel-
ügyi Közlönyben való megjelenését (2007. október 27.) kö-
vetõ 15. nap.

A pályázatok elbírálási határideje: a benyújtási határ-
idõt követõ 30 napon belül.

A pályázat benyújtásának helye: Hódmezõvásárhely
Megyei Jogú Város jegyzõjének, 6800 Hódmezõvásár-
hely, Kossuth tér 1.

Hódmezõvásárhely Megyei Jogú Város
Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala

pályázatot hirdet
mérlegképes könyvelõ álláshely betöltésére

Pályázati feltételek:
– legalább középfokú végzettség és mérlegképes köny-

velõ képesítés,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet.

Elõnyben részesül:
– államháztartási szakon szerzett mérlegképes köny-

velõ képesítés,
– államháztartási gyakorlat,
– közigazgatási gyakorlat.

A pályázathoz mellékelni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-

ványt,
– végzettséget igazoló dokumentumok másolatát.

Az ellátandó munkakör: Hódmezõvásárhely Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Irodáján
szakirányú feladatok ellátása.

Bérezés: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény és a 41/2003. (XII. 2.) közgyûlési rendelet-
ben elõírtak alapján.

Az álláshely betölthetõ: a pályázatok elbírálását követõ-
en azonnal.

A pályázat benyújtási határideje: a pályázati kiírás Bel-
ügyi Közlönyben való megjelenését (2007. október 27.) kö-
vetõ 15. nap.

A pályázatok elbírálási határideje: a benyújtási határ-
idõt követõ 30 napon belül.

A pályázat benyújtásának helye: Hódmezõvásárhely
Megyei Jogú Város jegyzõjének, 6800 Hódmezõvásár-
hely, Kossuth tér 1.

Kazincbarcika Város Önkormányzatának jegyzõje
pályázatot hirdet

kiemelt építésügyi hatósági feladatot ellátó
(1 fõ) ügyintézõi munkakör betöltésére

Ellátandó feladat: kiemelt építésügyi hatósági ügyek
döntésre való elõkészítése, végrehajtása, valamint építés-
hatósági ügyek a városi önkormányzatnál.

A munkakör betöltéséhez, illetve a pályázat elnyerésé-
hez szükséges feltételek:

– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet, cselekvõképesség,
– egyetemi vagy fõiskolai szintû építészmérnöki, épí-

tõmérnöki (szerkezetépítõ, magasépítõ üzemmérnöki)
szakképzettség; fõiskolai szintû településmérnöki (város-
gazdasági mérnöki) szakképzettség.

Elõnyt jelent a közigazgatási alapvizsga, közigazgatási
szakvizsga.

A pályázathoz csatolni kell:
– szakmai tevékenységet is bemutató részletes önélet-

rajzot,
– iskolai végzettségre, szakmai képzettségre vonat-

kozó okmányok másolatát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

Illetmény és egyéb juttatások megállapítása a köz-
tisztviselõk jogállásáról szóló – módosított – 1992. évi
XXIII. tv., valamint a helyi rendelet és az egységes köz-
szolgálati szabályzat alapján történik.

Az állás a pályázat elbírálását követõen azonnal betölt-
hetõ. A kinevezéssel létrejövõ közszolgálati jogviszony
határozatlan idejû, hat hónap próbaidõvel.

A pályázatokat a Belügyi Közlönyben történõ megjele-
néstõl (2007. október 27.) számított 15 napon belül lehet
benyújtani Kazincbarcika város jegyzõjéhez (3700 Ka-
zincbarcika, Fõ tér 4.), a borítékon kérjük feltüntetni „Ki-
emelt építéshatósági ügyintézõ” pályázat.

A pályázatokról a benyújtásra elõírt határidõt követõ
15 napon belül – a polgármester egyetértésével – a jegyzõ
dönt.

A pályázattal kapcsolatban további információt nyújt:
dr. Illés Pál jegyzõ, telefon: (48) 514-766, Nagy Gyula
osztályvezetõ, telefon: (48) 514-786.
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Kerekharaszt Község
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot hirdet
jegyzõi állás betöltésére

Pályázati feltételek:
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi

doktori képesítés és
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga vagy az OKV el-

nöksége által a teljeskörûen közigazgatási jellegûnek mi-
nõsített tudományos fokozat alapján adott mentesítés,

– legalább kétéves közigazgatási gyakorlat.

A pályázathoz csatolni kell:
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló ok-

irat hiteles másolatát,
– vezetõi programot.

Elõnyt jelent legalább 3 éves jegyzõi munkakörben el-
töltött gyakorlat.

Bérezés: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény szerint.

A pályázat benyújtási határideje: a Belügyi Közlönyben
való megjelenéstõl (2007. október 27) számított 15. nap.

A pályázatot Kerekharaszt község polgármesteréhez cí-
mezve (3009 Kerekharaszt, Bimbó u. 2.) lehet benyújtani.

A pályázat elbírálására a pályázati határidõ letelte utáni
soron következõ képviselõ-testületi ülésen kerül sor.

Eredményes pályázat esetén a jegyzõi munkakör 2007.
december 1-jétõl betölthetõ.

Kiskunlacháza Nagyközség és Áporka Község
Körjegyzõségének körjegyzõje

pályázatot hirdet
a körjegyzõség áporkai hivatalába

pénzügyi ügyintézõi állás betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet, cselekvõképesség,
– szakirányú középfokú vagy felsõfokú végzettség és

mérlegképes könyvelõi szakképesítés,
– közigazgatásban eltöltött gyakorlat,
– felhasználói szintû számítógépes ismeretek.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– I. besorolási osztályban egyetemi vagy fõiskolai szin-

tû közgazdasági felsõoktatásban szerzett szakképzettség,
– hasonló munkakörben szerzett gyakorlat,
– közigazgatási alapvizsga.

A pályázathoz csatolni kell:
– iskolai végzettséget igazoló iratok másolatát,
– részletes szakmai önéletrajzot,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

Ellátandó munkakör: pénzügyi igazgatási feladatok.
Illetmény és egyéb juttatások: a köztisztviselõk jogállá-

sáról szóló 1992. évi XXIII. törvényben foglaltak szerint.
A munkáltató – eredményes pályázat esetén – a kineve-

zéskor hat hónapos próbaidõt köt ki.
A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-

lönyben való megjelenéstõl (2007. október 27.) számított
15. nap.

A pályázatot zárt borítékban, Áporka község jegyzõjé-
hez kell benyújtani. Cím: 2338 Áporka, Petõfi S. u. 32., te-
lefon: (24) 409-161. A borítékra kérjük ráírni: „Pályázat
pénzügyi ügyintézõi munkakör betöltésére”.

A pályázat elbírálása a benyújtási határidõ lejártát kö-
vetõ 15 napon belül történik.

Az állás az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.
A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvání-

tásának jogát fenntartja.
A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet Szarvákné

dr. Garai Ágnes körjegyzõnél a (24) 409-161-es telefon-
számon.

Komárom-Esztergom Megye Közgyûlésének elnöke
pályázatot hirdet

Komárom-Esztergom megye
aljegyzõi álláshelyének betöltésére

Pályázati feltételek:
– állam- és jogtudományi doktori vagy okleveles köz-

gazdász képesítéssel, okleveles közigazgatási menedzser
szakképesítéssel rendelkezik,

– jogi vagy közigazgatási szakvizsgával vagy az OKV
elnöksége által a teljeskörûen közigazgatás jellegûnek mi-
nõsített tudományos fokozat alapján adott mentesítéssel
rendelkezik,

– közigazgatási szervnél legalább kétévi közigazgatási
gyakorlatot szerzett.

A pályázónak meg kell felelnie a köztisztviselõk jogál-
lásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. (Ktv.) 7. §-ában sze-
replõ általános alkalmazási feltételeknek.

Elõnyt jelent:
– jogi vagy közgazdasági másoddiploma,
– önkormányzatnál szerzett legalább ötéves vezetõi

gyakorlat,
– nyelvismeret.
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A pályázatnak tartalmaznia kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– a képesítést igazoló okiratokat vagy közjegyzõvel hi-

telesített másolatait,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a pályázó nyilatkozatát, melyben hozzájárul, hogy

pályázati anyagát a bizottságok és a közgyûlés megis-
merje, abba betekintsenek.

Az aljegyzõi kinevezés határozatlan idõre szól.
Illetmény és juttatás: a köztisztviselõk jogállásáról

szóló 1992. évi XXIII. tv. alapján, a vonatkozó önkor-
mányzati rendelet és a közszolgálati szabályzat alapján.

A pályázati eljárás:
A pályázatot egy példányban, a pályázati felhívásnak

a Belügyi Közlönyben történt megjelenését (2007. októ-
ber 27.) követõ 20 napon belül kell benyújtani a Komá-
rom-Esztergom Megyei Közgyûlés elnöke, dr. Völner Pál
címére: 2800 Tatabánya, Fõ tér 4.

A pályázatot „Aljegyzõi pályázat” megjelöléssel kell el-
látni.

A pályázati eljárás, illetve a pályázatok elbírálása a
köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv.
10. §-ának elõírásai szerint történik.

Az aljegyzõi munkakör az elbírálást követõ hónap 1-jé-
tõl tölthetõ be.

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy
megfelelõ pályázó hiányában a pályázati eljárást ered-
ménytelennek nyilvánítsa és harminc napon belül új pályá-
zatot írjon ki. A pályázatról további információt a Komá-
rom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal Intézmé-
nyi és Önkormányzati fõosztályán Tóth Gábor humánpoli-
tikai referens ad a (34) 517-151-es telefonszámon.

Mezõhegyes Város Önkormányzatának jegyzõje
pályázatot hirdet

kiemelt I. fokú építésügyi hatósági feladatokat ellátó
ügyintézõi munkakör betöltésére

Ellátandó feladat: kiemelt építéshatósági ügyek döntés-
re való szakmai elõkészítése és általános építésügyi ható-
sági feladatok ellátása a városi önkormányzatnál.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség,
– a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló, módo-

sított 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet által elõírt, egyetemi
vagy fõiskolai szintû építészmérnöki, építõmérnöki (szer-
kezetépítõ, magasépítõ üzemmérnöki) szakképzettség,

– fõiskolai szintû településmérnöki (városgazdasági
mérnöki) szakképzettség vagy ezzel egyenértékûnek elis-
mert végzettség.

A pályázathoz csatolni kell:
– 30 napnál nem régebbi, büntetlen elõéletet igazoló er-

kölcsi bizonyítványt,
– iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okira-

tok másolatát,
– szakmai önéletrajzot.

Illetmény: a köztisztviselõk jogállásáról szóló, módosí-
tott 1992. évi XXIII. törvényben foglalt szabályoknak
megfelelõen.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenést (2007. október 27.) követõ
20. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határ-
idõt követõ 10 napon belül.

Az állás betölthetõ: 2008. január 1.
A pályázatot Mezõhegyes város jegyzõjéhez kell be-

nyújtani 5820 Mezõhegyes, Kozma Ferenc u. 11., telefon:
(68) 466-001.

Mezõnagymihály és Gelej községek
önkormányzatainak képviselõ-testületei

pályázatot írnak ki
Mezõnagymihály–Gelej Községek

Körjegyzõi Hivatalának
körjegyzõi munkakörére

A munkakör 2007. december 31. napjától betölthetõ.
A kinevezés határozatlan idõre szól, amelyet teljes

munkaidõben kell ellátni.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása a

Ktv. 7. § (7) bek. alapján,
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi

doktori képesítés,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
– legalább öt év jegyzõi munkakörben eltöltött szakmai

gyakorlat.

A pályázat elbírálásánál elõnyben részesülnek:
– további szakmai képesítések,
– legalább felhasználói szintû számítástechnika vizsga,
– saját gépjármû és „B” kategóriás vezetõi engedély.
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A pályázatnak tartalmaznia kell:
– szakmai önéletrajzot,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– iskolai végzettséget igazoló oklevelek fénymásolatát,
– a körjegyzõi feladat ellátására irányuló szakmai

program.

Bérezés és egyéb juttatás a Ktv. szabályai alapján.
A pályázat benyújtási határideje: a Belügyi Közlöny-

ben történõ megjelenéstõl (2007. október 27.) számított
15. nap.

A pályázat elbírálása a benyújtási határidõ lejártát kö-
vetõ együttes ülésen történik. A pályázatot egy eredeti és
egy másolati példányban kell benyújtani. A borítékra kér-
jük ráírni: „Jegyzõi pályázat”.

A pályázatot Mezõnagymihály község polgármesteré-
hez, Juhász János polgármester részére kell benyújtani
(3443 Mezõnagymihály, Kossuth u. 56.).

Mindszent Város Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala

pályázatot hirdet
a gyámhivatal hivatalvezetõi feladatainak

ellátására

Ellátandó feladatkör: Mindszent Város Gyámhivatala
vezetõi feladatainak ellátása.

Kinevezés idõtartama: 2010. június 30. napjáig, helyet-
tesítés céljából, határozott idõre szóló kinevezés.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– a 9/1995. (II. 3.) Korm. rendeletben a feladat ellátásá-

hoz elõírt szakképzettség,
– legalább kétéves közigazgatási gyakorlat,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga.

Elõnyt jelent:
– feladatkörben szerzett önkormányzati gyakorlat,
– állam- és jogtudományi doktori képesítés,
– államigazgatási mellett szociális igazgatási szakkép-

zettség.

Illetmény és egyéb juttatás: a köztisztviselõk jogállásá-
ról szóló 1992. évi XXIII. tv. rendelkezései alapján.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– a pályázat elbírálásához szükséges végzettséget iga-

zoló okiratok másolatát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

A pályázat benyújtásának határideje: a pályázati kiírás
Belügyi Közlönyben való megjelenését (2007. október 27.)
követõ 15. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határ-
idõt követõ 5 napon belül.

Az álláshely betölthetõ: 2007. december 1. napjától.
A pályázat benyújtásának helye: dr. Hevesi Tamásnak,

Mindszent Város Polgármesteri Hivatal jegyzõjének,
6630 Mindszent, Köztársaság tér 31.

Nyírtét Község
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot hirdet
jegyzõi munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi

doktori képesítés,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
– legalább kétéves jegyzõi gyakorlat,
– számítógép legalább felhasználói szintû ismerete,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése.

A pályázathoz csatolni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– végzettséget és szakvizsgát tanúsító hiteles máso-

latát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot a Ktv. 7. § (7) bekezdésében elõírt – va-

gyonnyilatkozat-tételi kötelezettség – kinevezés esetén
történõ – teljesítésérõl.

Illetmény és egyéb juttatások a Ktv. elõírásai szerint.
A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-

lönyben való megjelenéstõl (2007. október 27.) számított
15. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidõ
lejártát követõ elsõ testületi ülés.

Az elbírálás módja: személyes meghallgatás után a kép-
viselõ-testület dönt.

A jegyzõi munkakör betöltésének idõpontja: a pályázat
elbírálását követõen azonnal.

A pályázatot személyesen vagy postai úton lehet be-
nyújtani Nyírtét község polgármesteréhez: Révész Dezsõ
polgármester, Nyírtét, Petõfi u. 3. Telefon: (42) 548-000.
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Tiszaújváros Városi Önkormányzat jegyzõje
pályázatot hirdet

a polgármesteri hivatalban
közterület-felügyelõi munkakör betöltésére

A munkakör hat hónap próbaidõ kikötésével, határozat-
lan idõre szóló kinevezéssel és közterület-felügyelõi vizs-
ga letételével kerül meghirdetésre.

Pályázati feltételek:
– felsõoktatási intézményben szerzett egyetemi, fõis-

kolai végzettség,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– a közterület-felügyelõkre vonatkozó egészségügyi

alkalmasság.

Elõnyt jelent:
– a Corvinus Egyetem Közigazgatástudományi Karán

vagy a Rendõrtiszti Fõiskolán szerzett diploma,
– közterület-felügyelõi vizsga,
– szakmai gyakorlat.

A pályázathoz csatolni kell:
– kísérõlevelet,
– önéletrajzot,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– oklevelek, bizonyítványok másolatait.

Bérezés a köztisztviselõk jogállásáról szóló törvény
szerint.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenéstõl (2007. október 27.) számított
15. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyúj-
tására elõírt határidõt követõ 15. nap.

Az állás az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.
Érdeklõdni és a pályázatokat benyújtani Tiszaújváros

jegyzõjénél lehet. Cím: 3580 Tiszaújváros, Bethlen G.
út 7. Telefon: (49) 548-015, fax: (49) 548-001.

Tolna Város Önkormányzatának jegyzõje
pályázatot hirdet

a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi osztályának
osztályvezetõi munkakörére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995.

(II. 3.) Korm. rendelet 1. sz. mell. 16. pontjában elõírt vég-
zettség (I. besorolási oszt.),

– igazolvány a könyvviteli szolgáltatást végzõk nyil-
vántartásba vételérõl.

Az elbírálásnál elõnyt jelent:
– államháztartási szakon szerzett mérlegképes köny-

velõi oklevél,
– közigazgatási szakvizsga,
– önkormányzatnál vagy önkormányzati költségvetési

szervnél szerzett gyakorlat,
– vezetõi gyakorlat,
– felhasználói szintû számítástechnikai ismeretek,
– TATIGAZD, ONKADO programok ismerete.

Ellátandó feladatok:
– pénzügyi osztály munkájának koordinálása, vezetése,
– az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos fel-

adatok ellátása,
– az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmé-

nyekkel való kapcsolattartás.

A munkakör betöltése vagyonnyilatkozat-tételi kötele-
zettséggel jár.

Bérezés és juttatások a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. tv. alapján.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget tanúsító okirat másolatát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– motivációs levelet.

A pályázat benyújtásának határideje: a pályázati felhívás
Belügyi Közlönyben való megjelenésétõl (2007. októ-
ber 27.) számított 16. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határ-
idõt követõ 15. nap.

A munkakör a döntést követõen azonnal betölthetõ.
A pályázat benyújtásának helye: Tolna Város Polgár-

mesteri Hivatala, 7130 Tolna, Hõsök tere 1.
A pályázattal kapcsolatos további információ Ezerné

dr. Huber Éva jegyzõtõl kérhetõ a (74) 540-800-as telefon-
számon.

Tura város jegyzõje
pályázatot hirdet

településfejlesztési elõadói álláshely
betöltésére

Pályázati feltételek:
– büntetlen elõélet,
– magyar állampolgárság,
– egyetemi vagy fõiskolai szintû építészmérnöki, épí-

tõmérnöki (szerkezetépítõ, magasépítõ üzemmérnöki)
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szakképzettség; fõiskolai szintû településmérnöki (város-
gazdasági mérnöki) szakképzettség vagy ezekkel egyenér-
tékûnek elismert végzettség.

– felhasználói szintû számítógépes ismeret.

Feladatok:
– önkormányzati beruházások elõkészítésének és lebo-

nyolításának koordinálása, szervezése (kiemelten útépí-
téssel, csapadékvíz-elvezetéssel kapcsolatos beruházások,
valamint egyéb településfejlesztési beruházások),

– részvétel közbeszerzési eljárások elõkészítésében, le-
bonyolításában,

– vonatkozó képviselõ-testületi döntések elõkészítése,
illetve a végrehajtás mûszaki ellenõrzése.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– a településrendezésben, vagy az építésügyi igazga-

tásban eltöltött szakmai gyakorlat,
– közigazgatási szakvizsga.

A pályázathoz csatolni szükséges:
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizo-

nyítványt,
– végzettséget igazoló dokumentumok, bizonyítvá-

nyok hitelesített másolatát,
– szakmai önéletrajzot,
– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anya-

got a pályázat elbírálásában részt vevõk megismerhetik.

A munkakört betöltõ köztisztviselõ jogállására, illetmé-
nyére a Ktv. 1992. évi XXIII. törvény és a köztisztviselõk
illetménykiegészítésérõl szóló 19/2003. (VIII. 26.) Önkor-
mányzati rendelet irányadó.

A pályázat benyújtásának határideje: a pályázat Belügyi
Közlönyben történõ megjelenésétõl (2007. október 27.) szá-
mított 15. nap.

A pályázat elbírálásának határideje:
A pályázati határidõ lejártát követõ 8. nap.
A munkakör betölthetõ: 2008. január 1-jétõl.
A pályázatot személyesen vagy postai úton, zárt borí-

tékban Tura város jegyzõjéhez (polgármesteri hivatal
2194 Tura, Petõfi Sándor tér 1. címre) lehet benyújtani.

A pályázattal kapcsolatban bõvebb felvilágosítás Tura
város jegyzõjétõl kérhetõ a (28) 581-020-as telefon-
számon.

Tura város jegyzõje
pályázatot hirdet

okmányirodai csoportvezetõi álláshely
határozott idõre történõ betöltésére

Pályázati feltételek:
– büntetlen elõélet,
– magyar állampolgárság,

– jogász szakképzettség; fõiskolai szintû igazgatás-
szervezõ szakképzettség,

– számítógépes felhasználói ismeretek (World-, Excel-,
jogtár-, internethasználat).

Feladat – osztott munkakörben:
– okmányirodai csoport mûködésének szervezése, ko-

ordinálása, döntéseinek jogszerû elõkészítése,
– szabálysértési hatósági ügyintézés,
– részvétel a képviselõ-testületi elõterjesztések elõké-

szítésében.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– az érintett szakterület(ek)en eltöltött közigazgatási

gyakorlat,
– közigazgatási szakvizsga,
– ECDL-vizsga.

A pályázathoz csatolni szükséges:
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizo-

nyítványt,
– végzettséget igazoló dokumentumok, bizonyítvá-

nyok hitelesített másolatát,
– szakmai önéletrajzot,
– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anya-

got a pályázat elbírálásában részt vevõk megismerhetik.

A munkakört betöltõ köztisztviselõ jogállására, illetmé-
nyére a Ktv. 1992. évi XXIII. törvény és a köztisztviselõk
illetménykiegészítésérõl szóló 19/2003. (VIII. 26.) önkor-
mányzati rendelet irányadó.

A pályázat benyújtásának határideje: a pályázat Belügyi
Közlönyben történõ megjelenésétõl (2007. október 27.)
számított 15. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidõ
lejártát követõ 8. nap.

Az állás betölthetõ: 2007. november 15-tõl.
A pályázatot személyesen vagy postai úton, zárt borí-

tékban Tura város jegyzõjéhez (polgármesteri hivatal
2194 Tura, Petõfi Sándor tér 1. címre) lehet benyújtani.

A pályázattal kapcsolatban bõvebb felvilágosítás Tura
város jegyzõjétõl kérhetõ a (28) 581-020-as telefon-
számon.

Újszász Város Önkormányzatának jegyzõje
pályázatot hirdet

a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi osztályára
osztályvezetõi állás betöltésére

A munkakör betöltéséhez szükséges:
– egyetemi vagy fõiskolai szintû közgazdasági felsõok-

tatásban szerzett szakképzettség, egyetemi vagy fõiskolai
szintû végzettség és pénzügyi, számviteli, számítástechni-
kai felsõfokú szakképesítés,
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– költségvetési szervnél szerzett szakmai gyakorlat,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet.

Elõnyt jelent:
– legalább tízéves, önkormányzatnál szerzett szakmai

gyakorlat,
– vezetõi gyakorlat.

A pénzügyi osztályvezetõ elsõdleges feladata a vezetett
osztály munkájának irányítása, a részben önállóan gazdál-
kodó intézményekkel való kapcsolattartás, a település ve-
zetéséhez szükséges pénzügyi-gazdasági információk biz-
tosítása.

Bérezés: a köztisztviselõkrõl szóló 1992. évi XXIII. tör-
vény alapján.

A munkakör vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel
jár.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget tanúsító okiratok másolatát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– motivációs levelet.

A pályázat benyújtásának határideje: a pályázati felhívás
Belügyi Közlönyben való megjelenésétõl (2007. októ-
ber 27.) számított 15. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határ-
idõt követõ 15. nap.

A munkakör az elbírálást követõen betölthetõ. A pályá-
zatot zárt borítékban, „Pénzügyi osztályvezetõi pályázat”
jelige feltüntetésével kell beküldeni. Cím: 5052 Újszász,
Szabadság tér 1.

Zsadány Község
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

és Geszt Község
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot hirdet
Zsadány és Geszt Községek Körjegyzõsége

körjegyzõi állásának betöltésére

Pályázati feltételek:
– igazgatásszervezõi vagy jogi diploma,
– legalább ötéves jegyzõi szakmai gyakorlat,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
– magyar állampolgárság, cselekvõképesség, büntetlen

elõélet.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– szakmai önéletrajzot,

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt
vagy annak másolatát,

– a végzettséget igazoló oklevelek fénymásolatát.

Bérezés és juttatások: a Ktv. szerint.
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határ-

idõt követõ elsõ együttes képviselõ-testületi ülés.
Az állás 2008. január 1. napjától betölthetõ.
Lakást nem tudunk biztosítani.
A pályázatot benyújtani a pályázati felhívás Belügyi

Közlönyben történõ megjelenésétõl (2007. október 27.)
számított 15. napig lehet Zsadány Község Önkormányza-
tának Képviselõ-testületéhez, 5537 Zsadány, Béke u. 82.

Érdeklõdni lehet, illetve további felvilágosítást nyújt:
Dudás Árpád polgármester, telefon: (66) 497-100.

Zsadány Község
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

és Geszt Község
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot hirdet
Zsadány és Geszt Községek Körjegyzõsége

aljegyzõi állásának betöltésére

Pályázati feltételek:
– igazgatásszervezõi diploma,
– legalább ötéves jegyzõi-aljegyzõi szakmai gyakorlat,
– közigazgatási szakvizsga,
– magyar állampolgárság, cselekvõképesség, büntetlen

elõélet.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– szakmai önéletrajzot,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt

vagy annak másolatát,
– a végzettséget igazoló oklevelek fénymásolatát.

Bérezés és juttatások: a Ktv. szerint.
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határ-

idõt követõ elsõ együttes képviselõ-testületi ülés.
Az állás 2008. január 1. napjától betölthetõ.
Lakást nem tudunk biztosítani.
A pályázatot benyújtani a pályázati felhívás Belügyi

Közlönyben történõ megjelenésétõl (2007. október 27.)
számított 15. napig lehet Zsadány Község Önkormányza-
tának Képviselõ-testületéhez, 5537 Zsadány, Béke u. 82.

Érdeklõdni lehet, illetve további felvilágosítást nyújt:
Dudás Árpád polgármester, telefon: (66) 497-100.
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Szervezeti hírek

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
ALAPÍTÓ OKIRATA

A Pécsi Tudományegyetem
alapító okirata

A Pécsi Tudományegyetem (a továbbiakban: intéz-
mény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 88. §-a, valamint a felsõoktatásról
szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.)
16. §-ának (1) bekezdése és a 115. § (2) b) pontja alapján
az alábbi alapító okiratot adom ki.

A felsõoktatási intézményhálózat átalakításáról, továb-
bá a felsõoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény módo-
sításáról szóló 1999. évi LII. törvény rendelkezései alap-
ján 2000. január 1-jei hatállyal létrehozott intézmény jog-
elõdei:

− a Janus Pannonius Tudományegyetem (Pécs),
− a Pécsi Orvostudományi Egyetem (Pécs) és
− az Illyés Gyula Pedagógiai Fõiskola (Szekszárd).

Pécsen a tudományegyetemi képzés a kolozsvári és po-
zsonyi m. kir. Tudományegyetem ideiglenes áthelyezésé-
rõl szóló 1921. évi XXV. törvénycikk nyomán a pozsonyi
Erzsébet királyné Tudományegyetem Pécsre helyezésével
indult meg. Az orvostudományi kar az orvostudományi
egyetemek szervezetének és mûködésének átmeneti sza-
bályozása tárgyáról szóló 27/1951. (I. 28.) MT sz. rendelet
alapján önálló egyetemként folytatta mûködését. A köz-
gazdaság-tudományi kar a Pécsi Tudományegyete-
men Közgazdaságtudományi Kar létesítésérõl szóló
1024/1975. (IX. 1.) Mt.h. sz. határozat alapján létesült.
A Pécsi Tudományegyetem elnevezésérõl és a Pécsi Ta-
nárképzõ Fõiskola megszüntetésérõl szóló 1981. évi
26. számú törvényerejû rendelet megszüntette a Pécsi Ta-
nárképzõ Fõiskolát. A Pollack Mihály Mûszaki Fõiskola a
felsõoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény módosítá-
sáról szóló 1995. évi LIX. törvény hatálybalépésével ke-
rült az egyetemhez, amely 1982-tõl vette fel Janus Panno-
nius nevét. A Liszt Ferenc Zenemûvészeti Fõiskola Tanár-
képzõ Intézete 2000-tõl a Pécsi Tudományegyetem in-
tézete.

Az Illyés Gyula Pedagógiai Fõiskola a Kaposvári Taní-
tóképzõ Fõiskola kihelyezett tagozataként 1977-ben kezd-
te meg a mûködését, majd a fõiskolákról szóló 1048/1990.
(III. 21.) Mt.h. sz. határozattal az intézmény önálló fõisko-
lává vált. Illyés Gyula nevét 1990-ben vette fel a fõiskola.

1. Az intézmény hivatalos neve: Pécsi Tudomány-
egyetem,

– rövidített megnevezése: PTE
– angol nyelvû megnevezése: University of Pécs.

2. Az intézmény alapítója a Magyar Köztársaság
Országgyûlése.

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: 7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/B
4.2. telephelyei:
– 7400 Kaposvár Szent Imre u. 14/B,
– 7100 Szekszárd, Rákóczi út 1.,
– 9700 Szombathely Jókai Mór u. 14.,
– 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 33.

4.3. Az intézmény székhelyen kívüli képzésének szék-
helyei:

– 1456 Budapest, Üllõi út 133–135. (kifutó fõiskolai
szintû képzés),

– 7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 10.,
– 3531 Miskolc, Ifjúság út 16–20. (kifutó fõiskolai szin-

tû képzés),
– 4401 Nyíregyháza, Sóstói ú. 31/B (kifutó fõiskolai

szintû képzés),
– 6701 Szeged, Boldogasszony sgt. 6. (kifutó fõiskolai

szintû képzés),
– 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u. 123.,
– 5000 Szolnok, Petõfi út. 1. (kifutó fõiskolai szintû

képzés).

4.4. Az intézmény által alapított és fenntartott közokta-
tási intézmény:

– neve: Pécsi Tudományegyetem 1. Sz. Gyakorló Álta-
lános Iskola

– címe: 7624 Pécs, Alkotmány u. 38.,

– neve: Pécsi Tudományegyetem Óvoda
– címe: 7624 Pécs, Szigeti út. 12.,

– neve: Pécsi Tudományegyetem Babits Mihály Gya-
korló Gimnázium és Szakközépiskola

– címe: 7633 Pécs, Dr. Veress Endre u. 15.,

– neve: Pécsi Tudományegyetem Deák Ferenc Gya-
korló Gimnázium és Általános Iskola

– címe: 7624 Pécs, Õz u. 2.,

– neve: Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Gyakor-
lóiskola, Alapfokú Mûvészeti Iskola és Gyakorlóóvoda

– címe: 7100 Szekszárd, Mátyás király u. 5.

5. Az intézmény gazdálkodási jogköre: önállóan gazdál-
kodó, teljes jogkörrel rendelkezõ központi költségvetési
szerv.
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6. Az intézmény szakági besorolása és az alapvetõ szak-
feladat száma

– szakág: 803000
– jellemzõ szakfeladat: 803119

7. Az intézményhez részben önállóan gazdálkodó költ-
ségvetési szerv nem tartozik

7.1. Az intézmény részjogkörû költségvetési egysége:
– neve: Klinikai Központ
– címe: 7624 Pécs, Szigeti u. 12.

8. Az intézmény tevékenységi körei
8.1. Az intézmény állami feladatként ellátandó alapte-

vékenysége:
– A 8.1.1. pontban meghatározott képzési területen és

képzési szinten alapképzést, mesterképzést, egységes, osz-
tatlan képzést, továbbá szakirányú továbbképzést folytat-
hat, s e képzésben oklevelet ad ki.

– Az oktatási miniszternek az 1993. évi LXXX. törvény
alapján kiadott szakindítási engedélye alapján kifutó rend-
szerben egyetemi és fõiskolai szintû képzést folytat.

– A 8.1.2. pontban meghatározott szakmacsoportban
felsõfokú szakképzést folytathat s e képzésben bizonyít-
ványt ad ki.

– Az Ftv.-ben, a szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI.
törvényben, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tör-
vényben és a felnõttképzésrõl szóló 2001. évi CI. törvény-
ben foglaltak szerint részt vesz a közoktatási, továbbá a
felsõoktatásnak nem minõsülõ szakképzési és az ágazati
törvényekben meghatározott egyéb képzési feladatok
megvalósításában.

– Az intézmény szabályzatának mellékletében felso-
rolt területeken, az erre vonatkozó külön jogszabály ren-
delkezései szerint részt vesz a szakorvos, a szakfogorvos,
a szakgyógyszerész, klinikai szakpszichológus, nép-
egészségügyi szakember képzésében, beleértve a más
felsõfokú végzettséggel rendelkezõk egészségügyi szak-
és továbbképzését is.

– Az Ftv.-ben foglaltak alapján részt vesz az egészség-
ügy körébe tartozó feladatok ellátásában a vonatkozó kü-
lön jogszabályok rendelkezései szerint.

– 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 képzés céljait szolgáló mûvészeti gyakorlóhelyeket
tart fenn.

– Egészségügyi ellátás céljából egészségügyi szolgálta-
tót létesít és tart fenn klinikai központként.

– A nemzeti és az egyetemes kultúra és a mûvészetek
közvetítésével, mûvelésével és fejlesztésével, az anya-
nyelvi és az idegen nyelvi ismeretek fejlesztésével hozzá-
járul a hallgatók felkészítéséhez az értelmiségi létre.

– Az oktatás és a kutatás színvonalas ellátásához szük-
séges nemzetközi kapcsolatait fejleszti és ápolja.

– Tankönyv- és jegyzetkiadást, taneszköz-fejlesztést
végez.

– Az alaptevékenységi körbe tartozó hallgatók részére
saját szervezetében tankönyv- és jegyzetellátást, könyvtári
és laboratóriumi szolgáltatást, kollégiumi elhelyezést, kul-
turális és sportolási lehetõséget nyújt, továbbá olyan szol-
gáltatásokat, amelyek a hallgatók beilleszkedését, egész-
séges életvitelét és egészségügyi ellátását szolgálják.

– Diákotthoni szolgáltatást nyújt.
– Az Egyetemi Könyvtár könyvtári és tudományos in-

formációs szolgáltatást lát el az egyetemen oktatott tudo-
mányterületeken.

– Az alkalmazásában lévõ közalkalmazottak ellátásával
kapcsolatos feladatokat végez a vonatkozó jogszabályok
szerint.

– Az intézmény infrastruktúrájának fenntartásával és
folyamatos fejlesztésével kapcsolatban saját szervezetben
lát el feladatokat.

– Feladatai teljesítése érdekében gazdasági, továbbá
belsõ ellenõrzési feladatot ellátó funkcionális szervezeti
egységet, valamint igazgatási, szervezési, mûszaki szol-
gáltató és más, a mûködést biztosító funkcionális szerve-
zeti egységeket mûködtet.

A felsorolt feladatokat az intézmény alaptevékenység-
ként látja el, amelynek alapvetõ anyagi feltételeit a fenn-
tartó által biztosított és az államháztartás alrendszereibõl
származó támogatások, átvett pénzeszközök biztosítják,
valamint az államháztartáson kívüli forrásból származó
bevételek, illetve a számára felajánlott vagyon.

Az intézmény tevékenységeinek tevékenységi körök
szerinti (TEÁOR) részletes felsorolása:

alaptevékenységek:
80.30 felsõoktatás,
80.10 alapfokú oktatás,
80.21 általános középfokú oktatás,
80.22 szakmai középfokú oktatás,
80.42 máshova nem sorolt felnõtt- és egyéb oktatás,
85.32 szociális ellátás elhelyezés nélkül,
72.30 adatfeldolgozás,
72. 40 adatbázis-tevékenység, online kiadás,
73.10 mûszaki kutatás, fejlesztés,
73.20 humán kutatás, fejlesztés,
92.31 alkotó- és elõadó-mûvészet,
92.32 mûvészeti kiegészítõ tevékenység,
92.51 könyvtári, levéltári tevékenység,
92.52 múzeumi tevékenység, kulturális örökség vé-

delme,
92.61 sportlétesítmény mûködtetése,
92.62 egyéb sporttevékenység.
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8.1.1. Képzési terület és képzési szint, amelyeken az in-
tézmény képzést folytat, illetve folytathat

képzési terület:
– bölcsészettudományi,
– gazdaságtudományok,
– informatika,
– jogi és igazgatási,
– mûszaki,
– mûvészet,
– mûvészetközvetítés,
– orvos- és egészségtudományi,
– pedagógusképzés,
– sporttudomány,
– társadalomtudományi,
– természettudomány;

alapképzés:
– székhelyen, telephelyen: bölcsészettudományi, gazda-

ságtudományok, informatika, jogi és igazgatási, mûszaki,
mûvészet, orvos- és egészségtudományi, pedagógusképzés,
sporttudomány, társadalomtudományi, természettudomány;

– székhelyen kívül: társadalomtudományi (8000 Szé-
kesfehérvár, Seregélyesi u. 123.);

mesterképzés:
– székhelyen, telephelyen: mûszaki.

8.1.2. Felsõfokú szakképzés szakmacsoportja, amelyben
az intézmény szakképzést folytat, illetve folytathat

székhelyen, telephelyen:
– egészségügy,
– elektrotechnika-elektronika,
– informatika,
– kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció,
– közgazdaság,
– mezõgazdaság,
– mûvészet, közmûvelõdés, kommunikáció,
– oktatás,
– szociális szolgáltatások,
– ügyvitel,
– vendéglátás-idegenforgalom.

8.1.3. Tudományterület, mûvészeti ágak, amelyen dok-
tori képzés, doktori fokozat odaítélés folyik:

– bölcsészettudományok,
– mûvészetek (képzõmûvészet),
– orvostudományok,
– társadalomtudományok,
– természettudományok.

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;

– felvételi elõkészítõ és egyéb tanfolyamok tartása;
– továbbképzés;
– felnõttképzési tevékenység;
– az Országos Képzési Jegyzékben szereplõ, minden

szakképzési szintre kiterjedõ szakképzést (alaptól az emelt
szintûig) nyújtó iskolarendszeren kívüli szakképzés és
vizsgáztatás folytatása;

– a képzéshez kapcsolódó tudományterületeken, mûvé-
szeti ágban, kultúramûvelés és fejlesztés, mûvészeti, szak-
tanácsadói és egyéb tevékenység;

– egészségbiztosítás által nem finanszírozott, egyéb
gyógyító szolgáltatás;

– az intézményi infrastruktúra szabad kapacitásainak
hasznosítása (kiadói tevékenység, nyomdaipari szolgálta-
tások, üzemi étkeztetés, sportlétesítmények és oktatást
szolgáló helyiségek, valamint kollégiumi szálláshelyek
bérbeadása);

– nyelvvizsgáztatási tevékenység.

Az intézmény tevékenységeinek tevékenységi körök
szerinti (TEÁOR) részletes felsorolása:

kiegészítõ tevékenységek:
22.11 könyvkiadás,
22.13 idõszaki kiadványok kiadása,
22.14 hangfelvétel-kiadás,
22.15 egyéb kiadás,
22.22 máshová nem sorolt nyomás,
22.23 könyvkötés,
55.23 egyéb szálláshely szolgáltatás,
55.30 étkezõhelyi vendéglátás,
55.51 munkahelyi vendéglátás,
60.23 egyéb szárazföldi személyszállítás,
60.24 közúti teherszállítás,
70.20 ingatlan bérbeadása, üzemeltetése,
71.33 irodagép, számítógép kölcsönzése,
72.60 egyéb számítástechnikai tevékenység,
73.10 mûszaki kutatás, fejlesztés,
73.20 humán kutatás, fejlesztés,
74.11 jogi tevékenység,
74.13 piac- és közvélemény-kutatás,
74.14 üzletviteli tanácsadás,
74.20 mérnöki tevékenység, tanácsadás,
75.22 honvédelem,
74.30 mérnöki vizsgálat elemzés,
74.87 máshova nem sorolt egyéb gazdasági szolgáltatás,
80.10 alapfokú oktatás,
80.30 felsõfokú oktatás,
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85.11 fekvõbeteg-ellátás,
85.12 járóbeteg-ellátás,
80.13 fogorvosi szakellátás,
85.14 egyéb humán-egészségügyi ellátás,
85.32 szociális ellátás elhelyezés nélkül,
92.31 alkotó- és elõadó-mûvészet,
92.32 mûvészeti kiegészítõ tevékenység,
92.34 máshova nem sorolható egyéb szórakoztatás,
92.51 könyvtári, levéltári tevékenység,
92.53 növény- és állatkert mûködtetése,
92.61 sportlétesítmény mûködtetése,
92.62 egyéb sporttevékenység,
92.72 máshova nem sorolható egyéb szabadidõs tevé-

kenység,
74.82 csomagolás,
74.85 titkári, fordítói tevékenység,
80.41 máshova nem sorolt felnõtt és egyéb oktatás,
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.

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: az
intézménynek nincs vállalkozási tevékenysége.

9. Az intézmény tagolásának elvei (az 1. számú mellék-
letnek megfelelõen):

9.1. Az intézményben oktatási, tudományos kutatási
szervezeti egységként karok – ezen belül tanszék, intézet,
klinika, botanikus kert, kutatóintézet – mûködnek.

Az intézmény karokra tagozódik. A karok egy vagy
több szakmailag összetartozó, a 8.1.1. pont szerinti kép-
zési területeken, képzési szinteken folyó képzés feladatai-
nak ellátását szervezik. Az intézmény karai:

– Állam- és Jogtudományi Kar,
– Általános Orvostudományi Kar,
– Bölcsészettudományi Kar,
– Közgazdaságtudományi Kar,
– Mûvészeti Kar,
– Természettudományi Kar,
– Egészségtudományi Kar,
– Illyés Gyula Fõiskolai Kar,

– Pollack Mihály Mûszaki Kar,
– Felnõttképzési és Emberi Erõforrás Fejlesztési Kar.
Az intézményben klinikai központ mûködik.
9.2. Az intézményben könyvtári, levéltári, múzeumi,

közoktatási, mûvészeti gyakorlóhely, gyógyító-megelõzõ,
kollégiumi, informatikai, kulturális, sport és egyéb felada-
tot ellátó szolgáltató szervezeti egységek mûködnek.

9.3. Az intézmény mûködtetési feladatainak ellátásához
gazdasági és mûszaki funkcionális szervezeti egységek-
ként gazdasági és mûszaki fõigazgatóságot, igazgatási
funkcionális szervezeti egységként rektori hivatalt, belsõ
ellenõrzési funkcionális szervezeti egységként belsõ ellen-
õrzést mûködtet.

Az intézmény szervezeti felépítését, tagolását az egyes
oktatási, tudományos kutatási, szolgáltató és funkcionális
szervezeti egységeket és mûködésük rendjét részletesen a
Szervezeti és mûködési szabályzat határozza meg.

Az intézmény vezetését, a vezetõk megbízását, illetve
felmentését, valamint hatásköröket az Ftv. és az intézmény
Szervezeti és mûködési szabályzata határozza meg.

10. Az intézmény ingatlanállománya:
10.1. A Magyar Állam tulajdonában lévõ ingatlanok,

melyek az intézmény vagyonkezelésében vannak a Kincs-
tári Vagyoni Igazgatósággal kötött, 390079-2001-0100.
számú vagyonkezelési szerzõdéssel: 2. számú melléklet
szerint.

10.2. Az intézmény tulajdonában lévõ ingatlanok jegy-
zéke: 3. számú melléklet szerint.

10.3. További, az intézmény használatában lévõ ingat-
lanok jegyzéke és a használat jogcíme: 4. számú melléklet
szerint.

11. Az intézmény hallgatói létszáma:
– az Ftv.-ben meghatározottak szerint felvehetõ maxi-

mális hallgatói létszám 36 600 fõ, amely számított hallga-
tói létszámként 26 312 fõ;

– az idegen nyelven folyó költségtérítéses képzésben
részt vevõk száma ebbõl: 379 fõ.

12. Az intézményi hozzájárulással vagy közremûködéssel
létrehozott, illetve mûködtetett társaságok, egyesületek,
alapítványok és egyéb szervezetek jegyzéke és alapító okira-
tai, illetve az alapítással összefüggõ más dokumentumai a
Szervezeti és mûködési szabályzat mellékletét képezik.

13. Az alapító okirat a 15237-23/2006. számú alapító ok-
irat módosításával készült, és a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okirat szövegét tartalmazza.

Budapest, 2007. július 20.

Ügyiratszám: 2194-2/2007.

Dr. Hiller István s. k.,
oktatási és kulturális miniszter
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1. számú melléklet
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2. számú melléklet

Az intézmény ingatlanállománya

Sor-
szám

Város Cím Hrsz. m2 Név

1. Pécs Alkotmány u. 38. 4666/3 3 392 I. Sz. Gyakorló Ált. Iskola

2. Pécs Árnyas u. 19904 38 906 Honvéd Kórház

3. Pécs Bajnok u. 2. 4114 8 564 Gyermekklinika

4. Pécs Berek u. 9. 20958 6 755 Egészségügyi Kar telephelye

5. Pécs Berek u. 9. 20960 3 880 Egészségügyi Kar telephelye

6. Pécs Boszorkány u. 2. 5094 614 Boszorkány utcai telephely

7. Pécs Boszorkány u. 2. 5096 1 697 Boszorkány utcai telephely

8. Pécs Boszorkány u. 2. 5104 49 057 Boszorkány utcai telephely

9. Pécs Boszorkány u. 2. 5105 13 871 Boszorkány utcai telephely

10. Pécs Damjanich u. 30. 5116/1 19 923 Damjanich utcai telephely

11. Pécs Dischka Gyõzõ u. 5. 18573 2 920 Fogászati és Szájsebészeti Klinika

12. Pécs Dohány u. 5. 19132/2 4 656 ÁJK-KTK oktatási épület

13. Pécs Donátusi u.–Fekete u. 52190 19 504 Mezõgazdasági gyakorlókert

14. Pécs Édesanyák u. 13–15. 4946 26 372 Szülészeti és Nõgyógyászati Klinika

15. Pécs Édesanyák u. 13–15. 4945 1 373 Szülészeti és Nõgyógyászati Klinika

16. Pécs Hajnóczy J. u. 37–39. B ép. 610/3 7 131 Laterum Nõvérszálló

17. Pécs Ifjúság u. 6. 2900 615 Ifjúság u. 6. telephely

18. Pécs Ifjúság u. 6. 4899/1 2 687 Ifjúság u. 6. telephely

19. Pécs Ifjúság u. 6. 4899/2 5 160 Ifjúság u. 6. telephely

20. Pécs Ifjúság u. 6. 4900/1 1 710 Ifjúság u. 6. telephely

21. Pécs Ifjúság u. 6. 4900/2 80 Ifjúság u. 6. telephely

22. Pécs Ifjúság u. 6. 4900/3 945 Ifjúság u. 6. telephely

23. Pécs Ifjúság u. 6. 4902/1 142 Ifjúság u. 6. telephely

24. Pécs Ifjúság u. 6. 4902/2 360 Ifjúság u. 6. telephely

25. Pécs Ifjúság u. 6. 4902/3 2 354 Ifjúság u. 6. telephely

26. Pécs Ifjúság u. 6. 4902/4 575 Ifjúság u. 6. telephely

27. Pécs Ifjúság u. 6. 4903 3 114 Ifjúság u. 6. telephely

28. Pécs Ifjúság u. 6. 4904 4 031 Ifjúság u. 6. telephely

29. Pécs Ifjúság u. 6. 4905/1 3 801 Ifjúság u. 6. telephely
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Sor-
szám

Város Cím Hrsz. m2 Név

30. Pécs Ifjúság u. 6. 4905/2 2 714 Ifjúság u. 6. telephely

31. Pécs Ifjúság u. 6. 4905/3 11 380 Ifjúság u. 6. telephely

32. Pécs Ifjúság u. 6. 4906 821 Ifjúság u. 6. telephely

33. Pécs Ifjúság u. 6. 4907/1 1 752 Ifjúság u. 6. telephely

34. Pécs Ifjúság u. 6. 4907/2 1 138 Ifjúság u. 6. telephely

35. Pécs Ifjúság u. 6. 4907/3 982 Ifjúság u. 6. telephely

36. Pécs Ifjúság u. 6. 4908 1 549 Ifjúság u. 6. telephely

37. Pécs Ifjúság u. 6. 4909/1 3 069 Ifjúság u. 6. telephely

38. Pécs Ifjúság u. 6. 4909/2 568 Ifjúság u. 6. telephely

39. Pécs Ifjúság u. 6. 4910/1 690 Ifjúság u. 6. telephely

40. Pécs Ifjúság u. 6. 4910/2 10 551 Ifjúság u. 6. telephely

41. Pécs Ifjúság u. 6. 4910/3 15 302 Ifjúság u. 6. telephely

42. Pécs Ifjúság u. 6. 4911 696 Ifjúság u. 6. telephely

43. Pécs Ifjúság u. 22. 2933 421 II. Sz. Bel. Klinika és Nephrológiai Centrum

44. Pécs Illyés Gyula u. 34. 3. em. 12. 22159/16/A/12 510 Szolgálati lakás

45. Pécs Jakabhegyi u. 6. 2952 30 148 Balassa Kollégium, Nõvérotthon I.

46. Pécs Jakabhegyi u. 8. 2958/1 16 977 Jakabhegyi Kollégium

47. Pécs József Attila u. 10. 4116/1 7 190 Egészségügyi Kar Pécsi Tagozat

48. Pécs Jurisics Miklós u. 16. 5193/7/A 1 979 Hunyor Szálló

49. Pécs Kodály Zoltán u. 20. 4641 18 201 Bõrgyógyászati Klinika

50. Pécs Könyök u. 12. 16556 1 158 Hangversenyterem

51. Pécs Legény u. 2. 46938 1 544 Vasasi telephely

52. Pécs Legény u. 2. 46942 568 Vasasi telephely

53. Pécs Madách u. 5. B. lh. I. em. 5. 3493/7/A/20 701 Szolgálati lakás

54. Pécs Málomi u. 5. 2. em. 48. 23879/A/48 749 Szolgálati lakás

55. Pécs Márton u. 19–21. Tetõtér 3. 16710 346 Szolgálati lakás

56. Pécs Márton u. 19–21. Tetõtér 3. 16712 217 Szolgálati lakás

57. Pécs Mátyás király u. 15. 18616/1 891 Zeneiskola

58. Pécs Megyeri tér 4. 2. em. 2. 86/2/A/7 290 Szolgálati lakás

59. Pécs Munkácsy Mihály u. 2. 17459 3 161 Fül-Orr-Gége Klinika

60. Pécs Õz u. 2. 3460/2 9 769 Deák Ferenc Gyakorló Ált. Iskola

61. Pécs Pacsirta u. 15. 2917 18 845 II. Sz. Bel. Klinika és Nephrológiai Centrum
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Sor-
szám

Város Cím Hrsz. m2 Név

62. Pécs Rácvárosi u. 70. 1816/19 3 446 Márton Áron Szakkollégium

63. Pécs Rácvárosi u. 70. 1816/21 466 Márton Áron Szakkollégium

64. Pécs Rákóczi u. 80. 19119 8 863 ÁJK-KTK oktatási fõépület

65. Pécs Rét u. 2. 4118 14 055 Idegsebészeti Klinika

66. Pécs Rókus u. 2. 3431/7 11 138 Rókus utcai telephely

67. Pécs Sport u. 1. 40712 36 140 Sporttelep

68. Pécs Szántó Kovács János u. 1. 620/8 3 304 Szántó telephely

69. Pécs Szántó Kovács János u. 1. 620/10 1 214 Szántó telephely

70. Pécs Szántó Kovács János u. 1. 620/12 883 Szántó telephely

71. Pécs Szántó Kovács János u. 1. 620/13 810 Szántó telephely

72. Pécs Szántó Kovács János u. 1. 620/14 11 969 Szántó telephely

73. Pécs Szepesy Ignác u. 1. 18367 1 039 Egyetemi Könyvtár

74. Pécs Szepesy Ignác u. 3. 18366 1 459 Egyetemi Könyvtár

75. Pécs Szigeti u. 12. 3206 101 119 ÁOK Központi telephely

76. Pécs Szigeti u. 12. 3213/1 8 715 ÁOK Központi telephely

77. Pécs Szigeti u. 12. 3213/2 315 ÁOK Központi telephely

78. Pécs Tildy Zoltán u. 5. 1-18. 23913/54 483 Nõvérotthon II.

79. Pécs Tubes, külterület 0316/2 75 Tubesi telek

80. Pécs Universitas u. 2. 40680 14 349 Universitas Kollégium

81. Pécs Universitas u. 2. 40681 148 Universitas Kollégium

82. Pécs Vasvári Pál u. 4. 19133 6 324 Szent Mór Kollégium

83. Pécs Veress Endre u. 15. 533/48 20 374 Babits Mihály Gyakorló Gimnázium

84. Balatonlelle Honvéd u. 96. 3097 2 662 Balatonlellei üdülõ

85. Bicsérd Külterület 0102/1 54 640 Szántóföld

86. Fonyód Süllõ u. 6. 8557 2 031 Fonyódi üdülõ

87. Kaposvár Hunyadi u. 7. 4211/3 21 273 Egészségügyi Kar Kaposvári Tagozat

88. Orfû Kalaphegyi u. 6. 816 3 084 Orfûi mérõtelep

89. Szálka Petõfi u. 84. 118 3 186 Szálkai pihenõház

90. Szekszárd Mártírok tere 15–17. 3953 3 450 Fõiskola E-épület

91. Szekszárd Mátyás király u. 3–5. 2835 12 518 Iskola és kollégium

92. Szekszárd Petõfi u. 1. 2723 5 935 Gyakorlóóvoda

93. Szekszárd Rákóczi u. 1. 2476/2 17 145 Fõiskola A épület
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Sor-
szám

Város Cím Hrsz. m2 Név

94. Szombathely Jókai u. 14. 5420 8 260 Egészségügyi Kar Szombathelyi Tagozat

95. Zalaegerszeg Landorhegyi u. 23. 4983/34 4 118 Egészségügyi Kar Zalaegerszegi Tagozat

96. Zalaegerszeg Landorhegyi u. 33. 4983/2 9 675 Egészségügyi Kar Zalaegerszegi Tagozat

3. számú melléklet

Az intézmény tulajdonában levõ ingatlanok jegyzéke

Sor-
szám

Város Cím Hrsz. m2 Név

97. Szombathely Dózsa György u. 13. 5622 2323 Kollégium

4. számú melléklet

További, az intézmény használatában levõ ingatlanok és a használat jogcímei

Sor-
szám

Város Cím Hrsz. Használat jogcíme Használat célja

98. Pécs Berze Nagy János u. 1. B/4/13. 529/24/A/28 Bérlet Szolgálati lakás
99. Pécs Esztergár Lajos u. 3. C/7/1. 579/2/A/97 Bérlet Szolgálati lakás

100. Pécs Fábián Béla u. 7. 2400 Bérlet Istenkúti mûvésztelep
101. Pécs Janus Pannonius u. 6. 18365 Bérlet Egyetemi Könyvtár kötészete
102. Pécs Jókai Mór u. 2. alagsor 15. 18640/A/15 Bérlet Mûvészeti galéria
103. Pécs Király u. 19 17532 Bérlet Egyetemtörténeti Múzeum
104. Pécs Rókus u. 4. 3431/6 Bérlet Gyógyszerész Képzési Épület
105. Pécs Vörösmarty u. 4. 18375 Bérlet Egészségügyi Kar Pécsi Tagozata
106. Pécs Rákóczi u. 2. 4128/4 Használati jog Mosoda
107. Pécs Zsolnay Vilmos u. 17 Bérlet Kollégium (30 fõs)
108. Pécs Szigeti u. 104/1 Bérlet Kollégium (12 fõs)
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PÁLYÁZAT A KÖNYVVIZSGÁLÓI KÖZFELÜGYELETI BIZOTTSÁG
TAGSÁGI TISZTSÉGÉNEK BETÖLTÉSÉRE

A pénzügyminiszter
pályázatot hirdet

a Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Bizottság
tagsági tisztségének betöltésére

A pályázatot a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységrõl, valamint a könyvvizsgálói köz-
felügyeletrõl szóló 2007. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: kamarai törvény) 202. §-ának (3) bekezdése alapján hir-
detik meg.

A pályázat célja a Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) tagjainak a kiválasztása nyil-
vános pályázat útján.

Pályázatot adhat be az a természetes személy, aki
a) büntetlen elõéletû,
b) nem áll cselekvõképességet korlátozó vagy kizáró gondnokság alatt,
c) megfelelõ ismeretekkel és tapasztalatokkal rendelkezik jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevé-

kenységgel összefüggõ kérdéskörökben, és
d) vállalja a kamarai törvényben a Bizottság részére elõírt feladatok ellátását.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
a) a pályázó személyes adatait (név, cím, születési hely, idõ, anyja neve), elérhetõségét,
b) a pályázó legmagasabb iskolai, illetve szakmai végzettségét,
c) a kamarai törvényben a Bizottság részére meghatározott feladatok vállalásáról és a Bizottság tagjaira elõírt feltéte-

lek fennállásáról szóló nyilatkozatot, továbbá
d) a kamarai törvény 191. §-a szerinti tagságra jelentkezés esetén az ott megfogalmazott feltételeknek való megfele-

lésrõl szóló nyilatkozatot.

A pályázathoz mellékelni kell:
a) a legmagasabb iskolai, illetve szakmai végzettséget igazoló dokumentumok hiteles másolatát,
b) 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, valamint
c) részletes szakmai önéletrajzot.

A pályázatban megtévesztõ vagy valótlan adatok közlése a pályázatból történõ kizárást eredményezi.
A pályázati kiírásban elõírt dokumentumok tekintetében hiánypótlásra a hiánypótlási felhívás kézhezvételétõl számí-

tott 5 napig van lehetõség.

A pályázat benyújtásának határideje:

2007. november 20.

A pályázatokat a pénzügyminiszter 2007. november 30-ig bírálja el, amelynek eredményérõl a pályázók levélben kap-
nak értesítést.

A pályázat elbírálása során elõnyt jelent, ha a pályázó könyvvizsgálói, pénzügyi, számviteli, ellenõrzési vagy jogi
szakterületen közismert, elismert személy.

A pályázatot postai úton, ajánlott küldeményként a következõ címre kell megküldeni: Pénzügyminisztérium Számvi-
teli fõosztály (1369 Budapest, Pf. 481).

A pályázatról felvilágosítás kérhetõ: Mészáros Lászlótól, telefon: 06 (1) 327-2385 .
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KINCSTÁRI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉRE KIÍRT PÁLYÁZAT EREDMÉNYE

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság (székhelye: 4024 Debrecen, Sumen u. 2., képviseli: Sándor István igaz-
gató; a továbbiakban: kiíró) a Kincstári Vagyoni Igazgatóság megbízásából

nyilvános pályázatot

hirdetett a Magyar Állam tulajdonában és a kiíró vagyonkezelésében lévõ Nagyar, Petõfi Sándor u. 1., hrsz.: 3/1. szám
alatti, lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésû, 1 ha 4182 m2 területû és 534 m2 felépítményû ingatlan értékesíté-
sére.

A pályázati felhívás az 58/2005. (IV. 4.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésének a) pontja értelmében eredménytelenül
zárult.

A közhiteles, teljes terjedelmû pályázati felhívás megjelenési helye: a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenõ Hi-
vatalos Értesítõ; a megjelenés idõpontja: 2007. augusztus 3., a rövidített pályázaté a Magyar Nemzet 2007. augusztus 6-i
számában jelent meg.

KINCSTÁRI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSE

A Nógrád Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. a továbbiakban: árve-
reztetõ) a kincstári vagyonnal való gazdálkodásról szóló 58/2005. (IV. 4.) Korm. rendelet vonatkozó fejezetei alapján

árverés

keretében értékesíti a Magyar Állam tulajdonában és az árvereztetõ vagyonkezelésében lévõ alábbi vagyonelemet:

Nógrád Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság

Sor-
szám

Ingatlan címe Hrsz. Terület
(m2)

Megnevezés Tul. h.
Kikiáltási ár
(bruttó Ft) Áfa (Ft)

1. Balassagyarmat,
Mártírok útja 78.

3160/8/A/3. 173 Laborépület 1/1 2 100 000 350 000

Árverési elõleg (ajánlati biztosíték) összege: 210 000 Ft.
Licit az 58/2005. (IV. 4.) Korm. rendelet szerint.
Az ingatlan per-, teher- és igénymentes.

Az árverés idõpontja: 2007. november 19. 10 óra.

Az árverés helye: Nógrád Megye Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság (2660 Balassagyarmat,
Mártírok útja 78.).
Az árverésre jelentkezés ideje: az árverezõnek személyesen, vagy képviselõje útján az árverés idõpontját megelõzõen legkésõbb
1 órával kell jelentkeznie az árverésen való részvételre.
Az árverési eljárással kapcsolatban, valamint az ingatlan megtekinthetõségének lehetõségérõl felvilágosítás kérhetõ: Kovács Gábor
gazdasági vezetõtõl, telefon: 06 (32) 441-026.

Az árverés közjegyzõ jelenlétében történik. Az árvereztetõ az árverés megkezdésekor ismerteti az árverés részletes
feltételeit.
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A jelentkezés feltételei:
– személyazonosság igazolása, képviselet esetén közjegyzõ által hitelesített okiratba foglalt meghatalmazás bemuta-

tása, illetve annak átadása,
– gazdasági társaság nevében történõ részvétel esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonat vagy a bejegyeztetés folya-

matba tételét igazoló cégeljárási igazolás, és aláírási címpéldány átadása,
– az árverezõ írásbeli nyilatkozata arról, hogy nincs lejárt köztartozása (adó-, vám-, társadalombiztosítási járulék és

egyéb, az államháztartás alrendszereivel szemben fennálló fizetési kötelezettsége),
– igazolás bemutatása arról, hogy az árverezõ az árverési elõleget (ajánlati biztosítékot) a kitûzött árverés idõpontját

megelõzõen (azaz az árverés megkezdéséig) készpénzben befizette az árvereztetõ pénztárába.

Egyéb feltételek:
Minden egyes árverési tételre külön kell jelentkezni, és az árverési elõleget (ajánlati biztosítékot) befizetni.
Az árverési elõleg (ajánlati biztosíték) a vételárba beszámít. Az árvereztetõ a nem nyertes árverezõ részére az árverési

elõleget (ajánlati biztosítékot) az árverés napján visszafizeti.
Az árverési elõleg (ajánlati biztosíték) után az árvereztetõ költséget nem számít fel, kamatot nem fizet.
Az adásvételi szerzõdés megkötésének elõfeltétele, hogy a nyertes árverezõ az árverés idõpontjától számított 8 naptári

napon belül visszavonhatatlan pénzügyi garanciát ad az árvereztetõnek az árverési elõlegen felül a teljes vételárhátra-
lékra.

(Az árvereztetõ visszavonhatatlan fizetési garanciának tekinti a bankgaranciát, vagy a vételárhátralék közjegyzõnél,
illetve ügyvédnél történõ letétbe helyezését.)

Amennyiben az árveréstõl számított 8 naptári napon belül az árverezõ az árvereztetõ megjelölt számlájára a teljes vé-
telárat kiegyenlítette, mentesül a visszavonhatatlan pénzügyi garancia adásának kötelezettsége alól.

Az árvereztetõ az árverés nyertesével az árverés idõpontjától számított 15 naptári napon belül szerzõdést köt. Az árve-
rés nyertese köteles a vételárat a megadott számlaszámra a szerzõdéssel egyidejûleg, vagy ha ezt a vételár nagyobb
összege vagy más fontos körülmény indokolttá teszi, a szerzõdésben meghatározott feltételekkel késõbbi – de a szerzõ-
déskötés idõpontjától számított legfeljebb 60 naptári napon belüli – idõpontban átutalni.

Az árverés eredménytelen, ha
– nem jelent meg egy árverezõ sem,
– az árverezõk nem tettek érvényes vételi ajánlatot,
– az árverési eljárás tisztaságát, vagy az árverezõk érdekeit súlyosan sértõ cselekmény miatt az árverés érvénytelení-

tésérõl kell dönteni,
– a nyertes ajánlattevõ visszalépése esetében, amennyiben az árverés soron következõ helyezettjével történõ szerzõ-

déskötésre nem kerül sor. (Visszalépésnek minõsül, ha a nyertes ajánlattevõ a szerzõdéskötésre elõírt határidõ alatt a
szerzõdést nem köti meg.) Ebben az esetben a nyertes árverezõ a befizetett árverési elõleget elveszti.

Az árvereztetõ fenntartja jogát arra, hogy az árverést eredménytelennek nyilvánítsa.
Az árvereztetõ fenntartja a jogot arra, hogy a nyertes árverezõ visszalépése esetén az árverés soron következõ helye-

zettjével kössön szerzõdést.
Az árvereztetõ fenntartja a jogot arra, hogy az árverési hirdetményt az árverés idõpontját megelõzõen visszavonja,

melyrõl a hirdetmény közlésével megegyezõ helyeken újabb hirdetményt tesz közzé.

A tulajdonszerzési korlátozásba ütközõ szerzõdés semmis.
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AZ ÁLLAMI SZÁMVEVÕSZÉK VIZSGÁLATAI

Összefoglaló az európai uniós támogatások 2006. évi felhasználásának ellenõrzésérõl (0727)

A Tájékoztató – összhangban az Állami Számvevõszék 2004. évi tevékenysége elfogadásáról szóló 43/2005. (V. 26.)
OGY határozat 4. pontjában elõírtakkal – a második alkalommal mutatja be Magyarország európai uniós pénzügyi kap-
csolatait és a támogatásokkal kapcsolatos ellenõrzések 2006-os tapasztalatait.

Elemzi Magyarország támogatásfelhasználását – abszorpciós képességét – és leszögezi, hogy a 2004-ben csatlakozott
új tagországok között a strukturális alapok esetében Magyarország a 37%-os értékével az élmezõnyben helyezkedik el és
a Kohéziós Alap 25%-os értékével is kedvezõ pozíciót foglal el.

Kitér azon 2006-ban érvényben lévõ hazai és nemzetközi jogszabályokra, amelyek meghatározták az EU-támogatá-
sok felhasználásában közremûködõ intézményrendszer mûködését és ellenõrzési tevékenységét. Átfogó képet ad a
különbözõ szervezetek feladat- és hatáskörérõl, az ellenõrzések során betöltött szerepükrõl.

Tartalmazza minden alapnál, illetve programnál az Európai Bizottság, az Európai Számvevõszék, a Kormányzati El-
lenõrzési Hivatal, a belsõ ellenõrzés, a Kifizetõ Hatóság és az Állami Számvevõszék vizsgálatait, fõbb megállapításait.

A Tájékoztató a lefedni kívánt valamennyi uniós támogatási kör szempontjából elõrelépést jelent az elõzõhöz képest
abban az értelemben, hogy bemutatja a Magyar Köztársaság központi költségvetésében megjelenõ és a költségvetésen
kívüli tételként szereplõ (agrár) támogatásokon túl az Uniótól közvetlenül igényelhetõ (oktatási és kutatásfejlesztési
célú) támogatások felhasználását. Az önkormányzatok gazdálkodásának ellenõrzése keretében az ÁSZ 2007. évtõl külö-
nös hangsúlyt helyez az uniós források önkormányzatoknak, mint kedvezményezetteknek nyújtott támogatások
hasznosulásának értékelésére. A Tájékoztató ezen ellenõrzések kezdeti tapasztalataira is kitér.

Mivel a 2006. év forráslekötés vonatkozásában lezárja a 2000–2006-os (új tagországok részére 2004–2006-os) költ-
ségvetési periódusát, ezért a Tájékoztatóban e lezáródó programozási idõszak tapasztalatait is összefoglaljuk.

A 2006. évben a szervezeti és jogszabályi változások az új programozási idõszakra (2007–2013) való felkészülés je-
gyében zajlottak. Az átláthatóbb és hatékonyabb mûködés szándékával valamennyi uniós támogatási forma (kivétel az
agrár) irányító szervezete a 2006. júliustól létrehozott Nemzeti Fejlesztési Ügynökség szervezetébe integrálódott.

A 2004–2006-os idõszakot értékelve elmondható, hogy az unió által Magyarország részére biztosított források lekötése
gyakorlatilag megtörtént. A támogatásközvetítõ intézményrendszer hatékony mûködését 2006-ban – ellentétben a korábbi-
akkal – már nem a pályázatok lassú feldolgozási üteme befolyásolta kedvezõtlenül, hanem a benyújtott számlákra történt
kifizetések jogszabály által elõírt határidõn túli teljesítése mellett a projektek megvalósításának idõbeli elhúzódása.

A megvalósítási folyamat és a kifizetések terén tapasztalt elmaradások az n+2 szabály teljesítése kapcsán további
kockázatot jelentenek.

A korábbi évekhez hasonlóan továbbra is fennáll a probléma, hogy az EU-források ellenõrzési rendszere nem mentes
az átfedésektõl és az esetenként egyidejû ellenõrzésektõl.

Az európai uniós források EU-s és hazai szabályozásnak megfelelõ felhasználása és hosszú távú hatása érvényre jutásá-
nak érdekében fokozottan erõsíteni kell az intézményrendszer valamennyi szereplõje vonatkozásában a monitoring és el-
lenõrzési rendszer hatékony érvényesülését kiemelt figyelemmel az uniós támogatásokból megvalósult projektek kötelezõ
mûködési monitoringjára és a szabálytalanságok feltárására, valamint az adósságmenedzsment hatékony mûködtetésére.

Összességében megállapítható, hogy az uniós támogatások felhasználásának végrehajtását végzõ intézményrendszer
felállt, mûködése folyamatos, a projektek elõkészítése és megvalósítása az újonnan csatlakozottakat figyelembe véve jó-
nak ítélhetõ. Különös gondot kell azonban fordítani a kifizetési és monitoring tevékenységre annak érdekében, hogy a
kivívott viszonylagosan jó pozíciónk a következõ EU-költségvetési periódusban is tartható legyen.

Az új programozási idõszak vonatkozásában a 2007. év elsõ fele gyakorlatilag a felkészülés jegyében telt el, az Opera-
tív Programok elfogadását követõen a végrehajtás felgyorsítása szükséges.

Az elkészített tájékoztató az interneten a www.asz.hu címen olvasható.

Összefoglaló
Budapest Fõváros VI. kerület Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ellenõrzésérõl (0728)

Az Állami Számvevõszék a stratégiájában foglalt célkitûzéseknek megfelelõen a helyi önkormányzatok gazdálkodási
rendszere átfogó ellenõrzésének programját a 2007. évtõl megújította, azt kiegészítette további – teljesítmény-ellenõr-
zési – elemekkel. Az ellenõrzésre az Országgyûlés illetékes bizottságai részére is átadott, országosan egységes ellenõr-
zési program alapján került sor.
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Az ellenõrzés célja annak értékelése volt, hogy az Önkormányzat a pénzügyi egyensúlyt a költségvetésében és annak
teljesítése során milyen módon biztosította, felkészült-e a szabályozottság és a szervezettség terén az európai uniós forrá-
sok igénylésére és felhasználására, továbbá az e-közigazgatás bevezetése miatti szervezet-korszerûsítési feladatokra. Az
Önkormányzat a 2006. évben kialakította-e és megbízhatóan mûködtette-e a gazdálkodás belsõ kontrolljait, továbbá a
feladatok szabályszerû ellátásához hozzájárult-e a folyamatba épített, elõzetes és utólagos vezetõi ellenõrzés, valamint a
belsõ ellenõrzés. Utóellenõrzés alapján értékeltük, hogy az Önkormányzatnál megfelelõen hasznosították-e az elmúlt
négy évben végzett számvevõszéki ellenõrzések megállapításait, szabályszerûségi és célszerûségi javaslatait.

Az Önkormányzatnál a tervezett költségvetési bevételek és kiadások egyensúlya a 2004. évben biztosított volt, a
2005. és a 2006. évben azonban a tervezett költségvetési kiadások meghaladták a költségvetési bevételeket. A költségve-
tés végrehajtása során ugyanakkor költségvetési hiány nem alakult ki, a költségvetési bevételek mindhárom évben fede-
zetet nyújtottak a költségvetési kiadásokra. A költségvetési többlet ellenére a mûködési célú költségvetési kiadásokat
nem fedezték a mûködési célú költségvetési bevételek, a hiányzó forrásra a felhalmozási célú költségvetési bevételek
többlete nyújtott fedezetet. Az önkormányzati ingatlanok, lakások és egyéb helyiségek értékesítésébõl elért felhalmozási
célú költségvetési bevételek mûködési célra történt felhasználása vagyonfeléléshez, a könyvviteli mérleg szerinti va-
gyon csökkenéséhez vezetett. A 2004–2006. évek költségvetési rendeleteiben tervezett költségvetési bevételek és kiadá-
sok egyik évben sem teljesültek, a költségvetési bevételek 2–5%-kal, a költségvetési kiadások 10–14%-kal maradtak el a
tervezettõl.

Az Önkormányzat nem készült fel eredményesen az európai uniós támogatások igénybevételére és felhasználására,
mert a belsõ szabályozás nem tartalmazta a pályázatfigyelési, pályázatkészítési, a fejlesztéslebonyolítási feladatokat, to-
vábbá nem gondoskodtak a pályázatok elkészítésének megszervezésérõl. Az e-közigazgatási feladatokat ellátó informa-
tikai rendszert kialakították. Az elektronikus ügyintézési és tájékoztató rendszer lehetõvé tette a személyi okmányokkal,
a lakcímváltozásokkal, a gépjármû-regisztrációval, az egyéni vállalkozói engedélyezésekkel kapcsolatos ügykörökben a
formanyomtatványok, adatlapok elektronikus kitöltését, továbbá a hatósági igazolásokkal, a szociális támogatásokkal, a
helyi adózással, a lakásgazdálkodási feladatokkal kapcsolatos ügyekben a nyomtatványok letöltését. A közérdekû ada-
tok közül hiányosan tették közzé a nem normatív, céljellegû, mûködési és fejlesztési támogatásokkal kapcsolatos ada-
tokat.

A költségvetés-tervezési és a zárszámadás-készítési folyamatok, valamint a gazdálkodási, a pénzügyi-számviteli és a
folyamatba épített ellenõrzési feladatok szabályozottsága összességében alacsony kockázatot jelentett a feladatok sza-
bályszerû végrehajtásában, mivel meghatározták a költségvetési és a zárszámadási javaslat összeállításával kapcsolatos
követelményeket, rendelkeztek az elõírt szabályzatokkal, elõírták a kapcsolódó ellenõrzési feladatokat. A kialakított
kontrollok mûködésének megbízhatósága összességében kiváló volt, mivel az elõírt egyeztetési, ellenõrzési feladatokat
elvégezték, a szakmai teljesítés igazolása és az utalvány-ellenjegyzés megfelelõ biztosítékot adott a gazdálkodási felada-
tok szabályszerû ellátására. A gazdálkodás belsõkontroll-rendszerében az informatikai rendszer szabályozottsága
összességében alacsony kockázatot jelentett a biztonságos mûködésben, és az informatikai rendszer mûködtetésénél a
hibák megelõzésére, feltárására, kijavítására kialakított kontrollok mûködésének megbízhatósága összességében kiváló
volt, mivel hatékonyan segítette a munkafolyamatba épített ellenõrzést. A belsõ ellenõrzés szervezeti kereteinek kialakí-
tása és szabályozása összességében alacsony kockázatot jelentett, mivel meghatározták az ellenõrzést végzõ szervezeti
egység jogállását, feladatait, és szabályozták a mûködési feltételeket. A belsõ ellenõrzés mûködésénél a kialakított kont-
rollok megbízhatósága azonban gyenge volt, mivel az ellenõrzési tervben foglaltakat csak részben hajtották végre, a ren-
delkezésre álló ellenõri kapacitás nem volt elégséges a tervezett belsõ ellenõri feladatok ellátására. A jegyzõ a 2006. évi
költségvetési beszámoló keretében tájékoztatást adott a folyamatba épített elõzetes és utólagos vezetõi ellenõrzés, vala-
mint a belsõ ellenõrzés mûködtetésérõl, és a képviselõ-testület elfogadta a polgármester által elõterjesztett éves össze-
foglaló jelentést az ellenõrzések tapasztalatairól.

Az ÁSZ az Önkormányzat gazdálkodását átfogó jelleggel a 2004. évben, a normatív állami hozzájárulások igénylését
és elszámolását, valamint a kötött felhasználású támogatásokat a 2006. évben ellenõrizte. Javaslataink hasznosítására in-
tézkedési terveket készítettek, és összességében a javaslatok 85%-a részben, vagy teljesen hasznosult.

A helyszíni ellenõrzés megállapításai mellett a jogszabályi elõírások betartása, valamint a munka színvonalának javí-
tása érdekében javaslatokat fogalmaztunk meg a polgármester és a jegyzõ részére. Javasoltuk, hogy a polgármester tájé-
koztassa a képviselõ-testületet az ellenõrzés megállapításairól, segítse elõ a javaslatok megvalósítását, készíttessen in-
tézkedési tervet azok végrehajtása érdekében.

Az elkészített jelentés az interneten a www.asz.hu címen olvasható.

2007/44. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2801



HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK

A Miniszterelnöki Hivatal és a Területfejlesztési Minisztérium közleményei

Pályázati felhívás
a Dél-alföldi Operatív Program keretében

„Dél-alföld Spa”, egészségturisztikai létesítmények
komplex fejlesztése támogatására

Kódszám:
DA-OP/2.1.A/2F

A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai
Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul-
nak meg.

A) A TÁMOGATÁS CÉLJA, RENDELKEZÉSRE
ÁLLÓ FORRÁS, ELJÁRÁSREND

Alapvetõ cél
A támogatás fõ célját a régió legfõbb vonzerejét jelentõ

termál- és gyógyvízkészletre alapozott gyógy- és egész-
ségturisztikai fejlesztések jelentik. A gyógy- és termálfür-
dõk szolgáltatásainak bõvítése a nemzetközi versenyké-
pesség megõrzése érdekében szükséges. Az egészségturiz-
mus jelenlegi célcsoportja leginkább az idõsebb korosz-
tályból kerül ki, az egészségturizmus fejlõdését tekintve
megállapítható ugyanakkor, hogy a vendégkör fiatalodik,
egyre népszerûbbé válik a családi wellness. Ez indokolttá
teszi a wellness irányába történõ fejlesztéseket és a családi
wellnessüdülések professzionális kínálatának kialakítását.
Új gyógyfürdõk létesítése ugyanakkor nem indokolt, hi-
szen azok új versenytársként jelennének meg a már így is
túltelített piacon.

A gyógy- és egészségturizmushoz kapcsolódó helyszí-
nek és szolgáltatások színvonala, sokszínûsége sok eset-
ben azonban nem éri el a turisták igényeit, amit a gyógy-
fürdõk és infrastruktúrájának és szolgáltatásainak minõsé-
gi és mennyiségi fejlesztése javíthat. A szezonalitás áthi-
dalása is egyik fontos szempontja a fejlesztési irányoknak,
mivel az egész éves kapacitáskihasználtságot csak direkt
fejlesztésekkel lehet elõsegíteni. A marketingtevékenysé-
gek fokozására is szükség van, mert a fejlesztésekkel meg-
valósított beruházások népszerûsítése elengedhetetlen a
sikeres kihasználtság és a hosszú távú gazdaságos fenntar-
tás érdekében.

Rendelkezésre álló forrás
A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelke-

zésre álló tervezett keretösszeg várhatóan 5,116 milliárd
forint.

Eljárásrend
Jelen pályázati kiírás keretében támogatásra kerülõ pá-

lyázatok kétfordulós eljárás keretében kerülnek elbírálás-
ra. Az elsõ fordulót követõen a támogatásra javasolt pályá-
zók a pályázat kidolgozása céljából pénzügyi támogatás-
ban, valamint a Közremûködõ Szervezet részérõl tanács-
adásban részesülnek.

Az elsõ fordulót követõen kerül sor a végleges pályáza-
tok kidolgozására, azon pályázatok esetében, melyet a
Közremûködõ Szervezet támogatásra javasol. A pályázó-
nak az elsõ fordulóban született támogatási döntés idõ-
pontjától fél év áll rendelkezésére a pályázat kidolgozásá-
ra. A pályázatról végérvényes támogatási döntés az eljárás
második fordulójában születik.

B) PÁLYÁZÓK KÖRE

Jogi forma

I. állami szervezetek:
1. önkormányzatok (1990. évi LXV. tv. alapján) és

intézményeik (1992. évi XXXVIII. tv. alapján)
(KSH 321, 322);

2. önkormányzati társulások, szövetségek, többcélú
kistérségi társulások, térségi fejlesztési tanácsok
(1996. évi XXI. tv. és a 2004. évi CVII. tv. alap-
ján) (KSH 362, 363, 364, 365, 366);

II. nonprofit szervezetek
1. egyesületek (KSH 529);
2. alapítványok (KSH 561, 562, 569);
4. 2009. jan. 1-jéig közhasznú társaságok (KSH 571);

III. a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény hatálya alá
tartozó belföldi, a régióban bejegyzett székhelyû vagy te-
lephelyû gazdasági társaságok, vállalkozások (2006. évi
IV. tv. alapján);

1. profitorientált gazdasági társaságok (KSH 112,
113, 114, 129, 133, 211, 212, 226);

2. nonprofit gazdasági társaságok, (KSH 691);

IV. egyéni vállalkozó (1990. évi V. tv alapján) (KSH
231, 232).

A pályázó szervezetre vonatkozó kizáró feltételek:
– Egészségügyi intézmények és egészségügyi szolgálta-

tásokat kínáló egyéb szervezetek csak partnerként pályáz-
hatnak.

– Csak azon fürdõk üzemeltetõi, tulajdonosai pályáz-
hatnak, amelyek esetén a fejlesztendõ fürdõ látogatószáma
az utóbbi 3 év legalább egyikében elérte a 100 000 fõ/éves
látogatószámot.
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– Azon gyógyfürdõk* üzemeltetõi, tulajdonosai is pá-
lyázhatnak, amelyek esetén a fejlesztendõ gyógyfürdõ lá-
togatószáma az utóbbi 3 év legalább egyikében elérte a
75 000 fõ/év látogatószámot és nincs másik gyógyfürdõ az
adott statisztikai kistérségben**.

Méret
Nem releváns.

C) PÁLYÁZAT TARTALMA

Támogatható tevékenységek köre
– A meglévõ gyógyfürdõkben új gyógy-, termál- és él-

ményfürdõzési szolgáltatások létrehozása, valamint a
meglévõ (korszerû elvárásoknak nem megfelelõ) szolgál-
tatások színvonalának emelése, fejlesztése.

– A meglévõ gyógyfürdõkben az egészségturisztikai
szolgáltatások (gyógyászati, wellness, sport) fejlesztése,
valamint az egészségturisztikai infrastruktúra színvonalá-
nak emelése a modern egészségturisztikai és technológiai
követelményeknek megfelelõen.

C1.1. Kötelezõen megvalósítandó tevékenységek, be-
szerzések

– Infrastrukturális beruházások esetén kötelezõ az in-
tegrált akadálymentesség megoldása.

C1.2. Választható, bírálatnál elõnyt jelentõ kapcsolódó
tevékenységek, szolgáltatások

C1.2.1. Választható, kiegészítõ jellegû tevékenységek:
– Meglévõ szolgáltatások bõvítéséhez szükséges ter-

málkút létesítése.
– A gyógyvízzé, gyógyiszappá vagy ásványi vízzé mi-

nõsített természetes gyógytényezõk gyógyító hatásainak
további vizsgálata, azzal a céllal, hogy a kutatások ered-
ményeire alapozva további kezelések, terápiás módszerek
kerülhessenek kidolgozásra és alkalmazásra.

– A balneológiai célra használt gyógy-, termálvízkeze-
lés, ártalmatlanítás és elhelyezés korszerû technológiai fel-
tételeinek kialakítása.

– A támogatott turisztikai vonzerõk használatához köz-
vetlenül kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések, pl. fel-
táró utak, közterületek, parkok, parkolóhelyek, közbizton-
ság javításához kapcsolódó beruházások.

– A turisták/vendégek tájékoztatására szolgáló eszkö-
zök beszerzése, kihelyezése, valamint tájékozódását segí-
tõ táblák, térképek elhelyezése a terepen.

* Gyógyfürdõ fogalma 74/1999. (XII. 25.) EüM rendelet alapján.
** 244/2003. (XII. 18.) Korm. rendelet melléklete alapján.

C1.2.2. A bírálatnál elõnyt jelentõ kiegészítõ jellegû te-
vékenységek:

– Kiegészítõ jelleggel a turisztikai szolgáltatások minõ-
ségi fejlesztéséhez szakemberek szakmaspecifikus, infor-
matikai és e-marketing, idegen nyelvi, kommunikációs
készségre irányuló képzése.

– Családbarát szolgáltatások kialakítása.

Nem támogatható tevékenységek

– Minden olyan tevékenység nem támogatható, amely
kimaradt a támogatható tevékenységek felsorolásából,
vagy bármely más Operatív Programból is finanszírozható
tevékenységet takar.

– Nem támogatható az Új Magyarország Vidékfejlesz-
tési Program turisztikai fejlesztésekre vonatkozó bármely
tevékenysége, ami összefüggésben van az egészségturisz-
tikai fejlesztésekkel.

– Új gyógy- vagy termálfürdõ létrehozása nem támogat-
ható tevékenység.

Projekt területi szûkítése

A megvalósulásának helye kizárólag a dél-alföldi régió
lehet.

D) PÉNZÜGYI FELTÉTELEK

Támogatás formája

Vissza nem térítendõ támogatás.

Támogatás mértéke1

A „Dél-Alföld Spa”, egészségturisztikai létesítmények
komplex fejlesztése esetében a támogatás maximális mér-
téke maximum az összes elszámolható költség 50%-a.

Támogatás összege

A jelen pályázat keretében elnyerhetõ támogatás mérté-
ke minimum 250 millió Ft, maximum 2000 millió Ft lehet.

E) KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK

A pályázatok elbírálása a pályázati dokumentáció részét
képezõ pályázati útmutatóban közzétett jogosultsági, for-
mai, szakmai és pénzügyi szempontok alapján történik.

1 A regionális beruházásokra vonatkozóan a támogatási intenzitás elméle-
ti felsõ határát a 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 30. §-ában meghatározott
támogatási intenzitások jelentik.
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F) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK

A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
A pályázatot 2 példányban (1 eredeti és 1 másolat),

valamint további 1 elektronikus példányban (kizárólag
CD/DVD lemezen), zárt csomagolásban, ajánlott külde-
ményként vagy gyorspostai szállítás igénybevételével a
következõ címre kell beküldeni:

Dél-alföldi Operatív Program
Kódszám: DA-OP-2007-2.1.A/2F

Közremûködõ Szervezet:
DARFT Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht.

6726 Szeged, Középfasor 1–3.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázatok személyes be-
nyújtására is lehetõség nyílik a Dél-alföldi RFÜ fenti iro-
dájában munkanapokon 9–15 óráig, pénteken 9–13 óráig.

Kérjük, hogy a CD/DVD lemez tokján jól láthatóan
tüntesse fel a Pályázati felhívás kódszámát (DA-OP-
2007-2.1.A/2F, a pályázó nevét és címét. Kérjük, ellen-
õrizze a kitöltött adatokat, illetve gyõzõdjön meg a kitöltés
sikerességérõl, az adathordozó épségérõl!

A nyomtatott és elektronikus formában (kizárólag
CD/DVD lemezen) benyújtott projektadatlapban és a mel-
lékletben található eltérés esetén a nyomtatott és cégsze-
rûen aláírt példány tekintendõ hitelesnek, azzal, hogy a
nyomtatott és az elektronikus formájú projektadatlap és a
melléklet megegyezõségérõl a pályázó köteles gondos-
kodni.

Az I. forduló tekintetében a pályázatok benyújtása 2007.
november 26-tól 2008. február 1-jéig lehetséges.

Postai feladás esetén a feladás dátumát (postai bélyeg-
zõ) kell figyelembe venni. A pályázatok benyújtása és el-
bírálása folyamatos.

A pályázati kiírással kapcsolatos további dokumentu-
mok a www.nfu.gov.hu honlapon keresztül tölthetõk le.
További felvilágosítás a www.nfu.gov.hu honlapon, illet-
ve a 06 (40) 638-638-as telefonszámon kapható.

A Pályázati felhívás elválaszthatatlan része a Pályázati
útmutató és a Projektadatlap, ezek együtt tartalmazzák a
pályázáshoz szükséges összes feltételt.

A pályázati kiírással kapcsolatos további dokumentu-
mok a www.nfu.gov.hu honlapon keresztül tölthetõk le.
További felvilágosítás a http://www.nfu.hu honlapon,
illetve a 06 (40) 638-638-as telefonszámon kapható.

Pályázati felhívás
a Dél-dunántúli Operatív Program keretében

Helyi jelentõségû egészségturisztikai fejlesztések
ösztönzése c. pályázati felhíváshoz

Kódszám:
DDOP-2007-2.1.1./S

A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai
Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul-
nak meg.

A) A TÁMOGATÁS CÉLJA, RENDELKEZÉSRE
ÁLLÓ FORRÁS

Alapvetõ cél
A dél-dunántúli régió gyógy- és termálturisztikai adott-

ságait és sajátosságait összefoglaló egészségturisztikai
program mentén kisebb léptékû egészségturisztikai fej-
lesztések megvalósítása.

A pályázati kiírás célja hozzájárul az Dél-dunántúli
Operatív Program 2. prioritási tengelyében (Turisztikai
potenciál erõsítése a régióban) kitûzött célok eléréséhez,
azaz a régióba látogató turisták számának, valamint a ven-
dégek tartózkodási idejének növeléséhez.

Jelen pályázati útmutató a Dél-dunántúli Akcióterv 2.
prioritása, a Komplex turisztikai termékcsomagok kialakí-
tása konstrukció c. komponensét, azaz a „Helyi jelentõsé-
gû egészségturisztikai fejlesztések ösztönzése” címû kom-
ponenst kezeli.

Részcélok
A „Gyógy- és termálturisztikai stratégia fejlesztési irá-

nyainak meghatározása” címû dokumentum által helyi je-
lentõségûnek ítélt, már meglévõ termálvízzel rendelkezõ
fürdõk alapinfrastruktúrájának és szolgáltatásainak fej-
lesztése, melynek révén kínálatukban máshol nem talál-
ható hozzáadott értéket képviselhetnek. A javasolt fejlesz-
tési irányokat, a specializáció lehetõségeit a Dél-dunántúli
régió „Gyógy- és termálturisztikai stratégia fejlesztési irá-
nyainak meghatározása” címû dokumentuma (5.1-es feje-
zet) tartalmazza.

További, kiegészítõ cél az egészségturisztikai marke-
tingtevékenységének ösztönzése, továbbá az emberi erõ-
forrás fejlesztése a turisztikai szolgáltatások magas szintû
biztosítása érdekében.

Rendelkezésre álló forrás
A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre

álló tervezett keretösszeg várhatóan 0,525 milliárd forint.
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B) PÁLYÁZÓK KÖRE

Jogi forma
Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek

pályázhatnak

I. Költségvetési szervek és intézményeik (KSH 3):
1. központi költségvetési szervek és intézményeik

(KSH 31);
2. önkormányzatok (1990. évi LXV. tv. alapján) és

intézményeik (1992. évi XXXVIII. tv. alapján);
– helyi és helyi kisebbségi önkormányzatok és in-

tézményeik (KSH 32);
– megyei önkormányzatok és intézményeik (KSH

besorolás nem ismert);
3. önkormányzati társulások (KSH 36), többcélú

kistérségi társulások (KSH 366), térségi fejlesztési
tanácsok (1996. évi XXI. tv. és a 2004. évi CVII. tv.
alapján; KSH 362);

II. nonprofit szervezetek
1. egyesületek (KSH 52);
2. alapítványok (KSH 56);
3. egyéb jogi személyiséggel rendelkezõ nonprofit

szervezetek (KSH 59);
4. 2009. január 1-jéig közhasznú társaságok

(KSH 57);
5. egyházak, egyházi intézmények, egyházi jogi sze-

mélyek (1990. évi IV. tv. alapján);

III. szövetkezetek (KSH 12);

IV. a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény vagy az
Egyszerûsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII.
törvény hatálya alá tartozó belföldi, a Magyarországon be-
jegyzett székhelyû vagy telephelyû gazdasági társaságok,
vállalkozások (2006. évi IV. tv. alapján; KSH 11, 21);

1. profitorientált gazdasági társaságok (KSH 11, 21);
2. átalakulással vagy alapítással 2007. július 1-je

után létrejövõ nonprofit gazdasági társaságok
(KSH besorolás nem ismert);

V. egyéni vállalkozó (1990. évi V. tv. alapján; KSH 23);

VI. szakmai szervezetek és felsõoktatási intézmények
(ez utóbbi közül azok, amik nem az I.1. alá tartoznak)
(2005. évi CXXXIX. törvény alapján).

Méret
A jelen pályázati felhívás esetére nem vonatkozik.

C) PÁLYÁZAT TARTALMA

Támogatható tevékenységek köre
A „Gyógy- és termálturisztikai stratégia fejlesztési irá-

nyainak meghatározása” címû dokumentum által már

meglévõ, helyi jelentõségûnek ítélt egészségturisztikai
helyszíneken történõ kisléptékû fejlesztések:

– termál- és gyógyfürdõk technológiai és infrastruk-
turális fejlesztése
= medencék korszerûsítése, új medencék építése,
= meglévõ élményelemek korszerûsítése, új él-

ményelemek kialakítása,
= a meglévõ kiszolgálóhelyiségek korszerûsítése,

új kiszolgálóhelyiségek kialakítása (pl.: higié-
niás helyiségek, öltözõk),

– termál- és gyógyfürdõk szolgáltatásainak fejlesz-
tése és bõvítése
= a meglévõ szolgáltatásokhoz kapcsolódó fej-

lesztések (pl.: kezelõ helyiségek korszerûsí-
tése),

= új szolgáltatások kialakítása (a meglévõ szolgál-
tatások körének bõvítéséhez szükséges fejlesz-
tések).

– Gyógytényezõre alapuló szolgáltatások fejlesztése
(kivéve: szálláshelyfejlesztés)

Önállóan nem, csak a fentiekkel együtt támogatható te-
vékenységek:

– A fürdõk technológiai korszerûsítése.
– A fürdõk medencéinek vízforgatóval való ellátása

vagy szükségszerû cseréje a vonatkozó jogszabályi elõírá-
sok alapján.

– Szakmai nyelvi képzések, szakmai továbbképzések az
egészségturizmusban dolgozók számára.

– Projekthez kapcsolódó marketingeszközök fejlesztése.

Kötelezõen megvalósítandó tevékenységek, beszerzések:
A projekt kötelezõ eleme a teljeskörûen kivitelezett

akadálymentesítés. (Fizikai és infokommunikációs hozzá-
férés biztosítása, így pl. piktogramok, Braille-írásos és
nagybetûs táblák, hangjelzések, vezetõsávok, speciális be-
rendezések csatlakoztathatósága).

Az alapszolgáltatások akadálymentesítése kötelezõ,
ezek: az épület körüli környezet, és az épület megközelíté-
se, bejárata; mosdó; étkezõhelyiség; valamint biztosítani
kell az épület/terület fõ funkciójának használatát (pl. a lá-
togatóközpont szolgáltatásainak igénybevétele; a kastély-
meglátogatás; a fürdõ használata) és a mindezekhez vezetõ
elérési és menekülési útvonalak.

Új építés esetén az akadálymentesítés a teljes területen
kötelezõ, egyéb esetben a beruházás által érintett épü-
let-/területrészre vonatkozóan, a fenti megszorításokkal
(megközelítés, bejutás, fõfunkció használata, mosdó, me-
nekülési útvonal) kötelezõ.

Az alapszolgáltatások akadálymentesítése keretében
minden olyan tevékenység támogatható, aminek eredmé-
nyeként teljesülnek a „Segédlet a komplex akadálymente-
sítés megvalósításához” c. dokumentumban (Pályázati út-
mutató IX. sz. melléklete) foglalt minimumkövetelmé-
nyek. Ennek értelmében a pályázók olyan tevékenységek-
re kérhetnek támogatást, aminek eredményeként az épület
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meglevõ adottságaiból kiindulva az alapszolgáltatásokra
vonatkozóan elérik a „minimumkövetelményekben” elõírt
szintet.

Mûemlékvédelem alatt álló épületek esetében az aka-
dálymentesítés szintjét a Kulturális Örökségvédelmi Hiva-
tal által meghatározott mértékben kell megvalósítani,
ugyanakkor törekedni kell a fent megfogalmazott elvárá-
sok minél teljesebb körû betartására.

További követelmények:
A tervezés és megvalósítás során kötelezõ az országos

településrendezési és építési követelményekrõl szóló
253/1997. (XII. 20.) kormányrendelet (OTÉK) akadály-
mentesítésre vonatkozó szakaszainak, valamint a jelen Pá-
lyázati útmutatóhoz csatolt IX. számú mellékletben („Se-
gédlet a komplex akadálymentesítés megvalósításához”)
részletezett elõírások, biztonsági és kialakítási szabályok
következetes és szakszerû alkalmazása, illetve betartása.

Az OTÉK-nak és a „Segédlet a komplex akadálymente-
sítés megvalósításához” c. dokumentumnak való megfele-
lést a tervdokumentációt készítõ tervezõ mérnök, vagy re-
habilitációs környezettervezõ szakmérnök vagy rehabili-
tációs környezettervezõ szakértõ1 által a pályázati doku-
mentáció részét képezõ minta (XIV. sz. melléklet) szerint
kiállított szakvéleménynek kell igazolnia.

A pályázóknak a meglévõ épületek akadálymentesítésé-
re vonatkozó építészeti-mûszaki tervdokumentációkat az
építészeti-mûszaki tervdokumentációk tartalmi követel-
ményeirõl szóló 45/1997. (XII. 29.) KTM rendelet figye-
lembevételével, az abban elõírt tartalmi részletezettséggel
kell összeállítani függetlenül attól, hogy az akadálymente-
sítési munkák építési engedélyköteles tevékenységek-e
vagy sem.

Amennyiben a fejlesztés mûemlék épületben valósul
meg, a pályázó felmentést kaphat a teljes körû akadály-
mentesítés biztosítása alól a 2001. évi LXIV. törvény 63. §
(3) bekezdése értelmében: „Mûemlékvédelmi érdekbõl a
hatóság a mûemlék felújítási, helyreállítási munkáinak en-
gedélyezése során az országos építésügyi szabályoktól és a
kötelezõen alkalmazandó nemzeti szabványoktól eltérhet.
Az eltérés akkor engedélyezhetõ, ha az alkalmazandó
megoldás az élet- és vagyonbiztonság követelményeinek
megfelel, vagy mindkettõ más módon biztosítható,”
ugyanakkor törekedni kell a fent megfogalmazott elvárá-
sok minél teljesebb körû betartására.

A támogatásból megvalósított beruházás és a beszerzett
eszközök kizárólag a pályázatban megjelölt célra használ-
hatóak fel, ezért ezeket végleges helyükön, tartósan és ren-
deltetésszerû használatra alkalmas módon kell elhelyezni
és/vagy beépíteni.

1 A rehabilitációs környezettervezõ szakmérnökök/szakértõk aktuális
névjegyzéke, elérhetõsége megtalálható a Szociális és Munkaügyi Miniszté-
rium honlapján. (Elérhetõség: http://www.szmm.gov.hu, Fõoldal » Esély-
egyenlõség » Fogyatékosságügy » Akadálymentesítés).

Projekt területi szûkítése
A „Gyógy- és termálturisztikai stratégia fejlesztési irá-

nyainak meghatározása” címû dokumentum alapján a kö-
vetkezõ településeken található helyi jelentõségûnek ítélt
gyógy-, illetve termálfürdõk:

Tarany, Babócsa, Szulok, Magyarhertelend, Dunaföld-
vár, Nagybajom.

Jelen pályázati kiírásban csak a felsorolt települések
meglévõ gyógy- és termálfürdõinek fejlesztéseire lehet pá-
lyázni.

D) PÉNZÜGYI FELTÉTELEK

Támogatás formája:
Vissza nem térítendõ támogatás.

Támogatás mértéke.
A komponens esetében a támogatás maximális mértéke

maximum az összes elszámolható költség 50%-a.

Támogatás összege:
Minimum 20 millió Ft, de maximum 150 millió Ft lehet.

E) KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK

A támogatásban részesülõ projektek kiválasztása a Pá-
lyázati útmutató vonatkozó pontjaiban foglalt kritériumok
alapján történik.

Valamennyi pályázó, aki ezen kritériumoknak megfe-
lel, a rendelkezésre álló keret mértékéig az elért pontszám
sorrendjében támogatásban részesül.

F) ADMINISZTRÁCIÓS INFORMÁCIÓK

A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje:
A pályázat magyar nyelven, kizárólag a Projektadatla-

pon nyújtható be, mind a papír alapú, mind az elektronikus
formában való kitöltésnél. A Projektadatlap sem tartalmá-
ban, sem alakjában nem változtatható. A Projektadatlap
mellett kell szerepeltetni azokat az elõírt projektterveket és
dokumentációkat, amelyek a pályázat megítéléséhez szük-
ségesek.

Kézzel írott pályázatok feldolgozására nincs lehetõség.
A Projektadatlapot hiánytalanul, minden kérdésére vá-

laszt adva és az elõírt dokumentumok csatolásával kell be-
nyújtani. Amennyiben úgy ítéli meg, hogy a Projektadat-
lap egy adott kérdése nem vonatkozik az Ön pályázatára,
kérjük a Projektadatlap megfelelõ helyén a „pályázatomra
nem vonatkozik” megjegyzést bevezetni.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a benyújtást követõen a pá-
lyázat tartalmi elemeinek változtatására nincs lehetõség.
Az ilyen jellegû módosítási igények nem vehetõk figye-
lembe.
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A pályázatot 2 példányban (1 eredeti és 1 másolat), va-
lamint további 1 elektronikus példányban (kizárólag CD
lemezen), zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként
vagy gyorspostai szállítás igénybevételével a következõ
címre kell beküldeni:

Dél-dunántúli Operatív Program
Kódszám: DDOP-2007-2.1.1/S

Közremûködi Szervezet:
Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Postacím: 7621 Pécs, Mária u. 3.
A pályázatok személyes leadására is lehetõséget

biztosítunk az Ügynökség alábbi irodáin
2007. november 26-tól 2008. február 1-jéig

munkanapokon hétfõtõl csütörtökig 8–16.30 óra között,
pénteken 8–14 óráig

Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség pécsi
iroda: 7621 Pécs, Mária u. 3.

Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség kapos-
vári iroda: 7400 Kaposvár, Szántó u. 5.

Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség szek-
szárdi iroda: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11–13.

Amennyiben a pályázatot csomagként kívánja feladni, a
csomagon a „DDOP-2007/2.1.1/S Pécs” címzést kell fel-
tüntetni.

Kérjük, hogy a CD lemez tokján jól láthatóan tüntesse
fel a Pályázati felhívás kódszámát: DDOP-2007/2.1.1/S,
a pályázó nevét és címét. Kérjük, ellenõrizze a kitöltött
adatokat, illetve gyõzõdjön meg a kitöltés sikerességérõl,
az adathordozó épségérõl!

A nyomtatott és elektronikus formában (kizárólag CD
lemezen) benyújtott projektadatlapban és a mellékletben
található eltérés esetén a nyomtatott és cégszerûen aláírt
példány tekintendõ hitelesnek, azzal, hogy a nyomtatott és
az elektronikus formájú projektadatlap és a melléklet meg-
egyezõségérõl a pályázó köteles gondoskodni.

A pályázati feltételekkel, tudnivalókkal kapcsolatban
információkat az NFÜ honlapján (http://www.nfu.hu) ta-
lál, felvilágosítást pedig a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
telefonos ügyfélszolgálata nyújt.

Az NFÜ telefonos ügyfélszolgálatának kék száma: 06
(40) 638-638.

A pályázatok benyújtása 2007. november 26-tól 2008.
február 1-jéig lehetséges.

Postai feladás esetén a feladás dátumát (postai bélyeg-
zõ) kell figyelembe venni.

A pályázatok benyújtása és elbírálása szakaszos.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázat benyújtását kö-

vetõen az ellenõrzésre feljogosított szervek megkezdhetik a
projekt ellenõrzését!

A Pályázati felhívás elválaszthatatlan része a Pályázati
útmutató és a Projektadatlap, ezek együtt tartalmazzák a
pályázáshoz szükséges összes feltételt.

HIVATALI BÉLYEGZÕK
ÉRVÉNYTELENÍTÉSE

A Miniszterelnöki Hivatal „MINISZTERELNÖKI
HIVATAL Nemzeti Területfejlesztési Hivatal” feliratú,
13-tól 18-ig terjedõ sorszámú bélyegzõi 2004. január 1-jé-
tõl hatályukat vesztették.

A hatályukat vesztett bélyegzõk lenyomata:
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ORTT-KÖZLEMÉNYEK, SZABÁLYZATOK

A László György közmûsor-szolgáltató
mûsor-szolgáltatási szabályzata

Az Országos Rádió és Televízió Testület
közleménye

Az Országos Rádió és Televízió Testület tájékoztatja az
érdekelteket, hogy a 1590/2007. (VII. 4.) számú határoza-
tával közmûsor-szolgáltatóvá nyilvánította László György
(8229 Csopak, Veszprémi út 2.) mûsorszolgáltatót, akinek
mûsor-szolgáltatási szabályzatát alább közöljük.

László György mûsorszolgáltatási szabályzata
a Csopak Televízió mûsorszolgáltatásra

László György közmûsor-szolgáltató
mûsorszolgáltatási szabályzata

László György közmûsor-szolgáltató – a továbbiakban
közmûsor-szolgáltató – mûsor-szolgáltatási szabályzata az
1996. évi I. törvény a rádiózásról és a televíziózásról tör-
vényben foglaltaknak, és a helyi igényeknek racionális és
hatékony megvalósítását szabályozza.

A közmûsor-szolgáltató a mûsoraiban kiemelt figyel-
met fordít:

a) a mûvészeti alkotás, az egyetemes, a magyar és a ma-
gyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek kultúrájára;

b) oktatási, képzési célú ismeretek közzétételére;
c) tudományos tevékenység és eredmények ismerteté-

sére;
d) a vallásszabadság megvalósulását szolgáló, valamint

az egyházi és a hitéleti tevékenységet bemutató mûso-
rokra;

e) a gyermek- és ifjúsági mûsorokra;
f) a mindennapi életvitelt segítõ, az állampolgárok jogi

és közéleti tájékozódását szolgáló, az egészséges életmó-
dot, a környezetvédelmet, a természet- és tájvédelmet, a
közbiztonságot, a közlekedésbiztonságot elõsegítõ isme-
retek terjesztésére;

g) az életkoruk, testi, szellemi vagy lelki állapotuk, tár-
sadalmi körülményeik következtében súlyosan hátrányos
helyzetben lévõ csoportok számára készített mûsorszá-
mokra;

h) a hírszolgáltatásra.

I. Általános szabályok
1. A közmûsor-szolgáltató mûsoraiban köteles a nem-

zet, a nemzeti, az etnikai, a nyelvi és más kisebbségek mél-

tóságát és alapvetõ érdekeit tiszteletben tartani, nem sért-
heti más nemzetek méltóságát.

2. A közmûsor-szolgáltató mûsoraiban rendszeresen,
átfogóan, elfogulatlanul, hitelesen és pontosan tájékoztat a
közérdeklõdésre számot tartó helyi történésekrõl, a csopa-
ki lakosok életét jelentõsen befolyásoló eseményekrõl,
összefüggésekrõl, vitatott kérdésekrõl, az eseményekrõl
alkotott jellemzõ véleményekrõl, az eltérõ véleményeket
is beleértve.

3. A közmûsor-szolgáltató mûsoraiban biztosítja a mû-
sorszámok és a nézetek sokszínûségének, a kisebbségi ál-
láspontoknak a megjelenítését. A mûsorszámok változa-
tosságával gondoskodik a nézõk széles körének, illetve
minél nagyobb csoportjának érdeklõdésének színvonalas
kielégítésérõl.

4. A közmûsor-szolgáltató az általa készített mûsorok-
ban különös figyelmet fordít:

a) az egyetemes és a nemzeti kulturális örökség értékei-
nek ápolására, a kulturális sokszínûség érvényesülésére,

b) a kiskorúak testi, lelki és erkölcsi fejlõdését, érdeklõ-
dését szolgáló, ismereteit gazdagító mûsorszámok bemu-
tatására,

c) a vallási és egyházi, továbbá a nemzeti, etnikai és más
kisebbségi kultúrák értékeinek megjelenítésére,

d) az életkoruk testi, lelki és szellemi állapotuk, társa-
dalmi körülményeik következtében súlyosan hátrányos
helyzetû csoportok számára fontos információk elérhetõvé
tételére,

e) az ország különbözõ területeinek társadalmi, gazda-
sági, kulturális életét megjelenítõ mûsorszámok bemutatá-
sára.

5. A közmûsor-szolgáltató az általa készített mûsorok-
ban az erõszak öncélú alkalmazását követendõ magatartási
mintaként bemutató, illetõleg a szexualitást öncélúan áb-
rázoló mûsorszámot nem tesz közzé.

II. Tartalmi szabályok
1. A közmûsor-szolgáltató mûsor-szolgáltatási tevé-

kenységét a településen bejegyzett pártoktól, politikai
mozgalmaktól függetlenül végzi.

2. A közmûsor-szolgáltató, illetve munkatársai nem le-
hetnek tagjai semmilyen pártnak, politikai mozgalomnak,
illetve egyéni céllal nem vehet részt azok munkájában és
rendezvényein.

3. A közmûsor-szolgáltató fenntartási, illetve mûsorké-
szítési célokra nem fogad el pártoktól, politikai mozgal-
maktól támogatást, valamint mûsoraiban a pártok tisztség-
viselõi, szakértõi, szaktanácsadói és képviselõk, a mûsor-
szolgáltatás keretében kommentárt, hírmagyarázatot,
jegyzetet nem hozhatnak nyilvánosságra.
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4. A közmûsor-szolgáltató fõ feladata Csopak község
lakosságának a falu közéletéti eseményeirõl történõ teljes
körû, hiteles, pontos, elfogulatlan tájékoztatása.

5. Hírmûsorok szerkesztése és az abban szereplõ hírek
hitelességének ellenõrzése teljes egészében a közmû-
sor-szolgáltató feladata, felelõssége.

6. A közmûsor-szolgáltató a választási kampány idõsza-
kában a jelöltek bemutatását, azok egyenlõ esélyekkel tör-
ténõ megjelenését biztosítja. A választási iroda vezetõjé-
vel, valamint a választási bizottsággal egyeztetve a jelöl-
tek felé írásban jelzi azok megjelenési lehetõségeit a vá-
lasztási mûsoraiban.

7. A közmûsor-szolgáltató a mûsoraiban, képernyõ-szö-
vegeiben a magyar nyelv, a nemzeti és etnikai kisebbségek
anyanyelvének helyes és választékos használatára tö-
rekszik.

8. A közmûsor-szolgáltató a mûsoraiban, képernyõ-
szövegeiben kerüli az anyanyelvet rontó vagy szegényítõ
idegen kifejezések indokolatlan használatát.

9. A közmûsor-szolgáltató a mûsoraiban a kultúra sok-
színûségének és sokféleségének bemutatására törekszik.
A mûvészeti tevékenység színvonalának és kiegyensúlyo-
zottságának érdekében a magazinmûsorában (Galéria)
rendszeresen alkalmat teremt az alkotómûvészek, a mûvé-
szeti szervezetek és intézmények véleményének megis-
mertetésére. A magazinmûsorban nem érvényesülhet sem-
miféle kirekesztés vagy hátrányos megkülönböztetés.

10. A közmûsor-szolgáltató a magazinmûsoraiban tö-
rekszik a tudományos kérdésekben eltérõ álláspontok, vé-
lemények és tapasztalatok bemutatására. Az új tudomá-
nyos felfedezések, eredmények és vélemények ismerteté-
sekor a mûsoraiban a tárgyilagosságra törekszik, és kerüli
azok olyan bemutatását mely a nézõkben megalapozatlan
reményeket vagy indokolatlan félelmeket keltene.

11. Az oktatási mûsorokat elsõsorban az általánosan
elfogadott és rendezett tudományos eredményekre kell
építeni.

12. A közmûsor-szolgáltató vallási mûsora (Bibliával
hétrõl hétre), valamint az egyházak szertartásairól készült
felvételei nem szolgálhatnak pártpolitikai propagandát, és
nem irányulhatnak más egyházak, vallási vagy világnézeti
meggyõzõdések ellen.

13. A közmûsor-szolgáltató mûsor-összeállításaiban
nem támogatja megkülönböztetõ jelzéssel ellátott mûsor-
számok vetítését, valamint nem törekszik ilyen mûsorszá-
mok gyártására.

14. A közmûsor-szolgáltató teljes adásideje alatt nem ad
adásba a gyermekek és fiatalkorúak személyiségfejlõdését
hátrányosan befolyásoló, személyiségüket károsító mû-
sorszámokat és információkat.

15. A közmûsor-szolgáltató mûsoraiban a gyermekek-
nek és a fiatalkorúaknak szóló reklámok esetében a tör-
vény 14. § rendelkezéseit tartja irányadónak. A kiskorúak-
nak szóló mûsorszámokat reklámmal megszakítani nem
lehet.

16. A közmûsor-szolgáltató gyermekek szerepeltetése-
kor kéri a szülõ vagy a gondviselõ hozzájárulását, és nem
él vissza a szereplõk tapasztalatlanságával és jóhiszemûsé-
gével.

17. A közmûsor-szolgáltató valamennyi mûsorában a
reklám idõtartama egyetlen – bármiként számított – mû-
sorórában sem haladhatja meg a hat percet. A napi mûsor-
idõ átlagában számított óránként a reklám idõtartama nem
haladhatja meg az öt percet.

18. A reklám idõtartamába a reklámtartalmú képernyõ-
szöveg – kivéve a mûsoridõn kívüli képernyõszöveget –
megjelenítése is beleszámít.

19. A közmûsor-szolgáltató valamennyi mûsorában
reklámot csak mûsorszámok – összetett mûsorszámokban
az egyes mûsorszámok – között tesz közzé. A közmû-
sor-szolgáltató a sport- és más olyan közvetítésekben,
amelyekben természetes szünetek vannak, a részek között
és a szünetekben reklámot tehet közzé.

20. A közmûsor-szolgáltató mûsoraiban alkoholtartal-
mú ital, valamint dohánytermék nem reklámozható.

21. A közmûsor-szolgáltató mûsorszámait nem támo-
gathatja a fõ tevékenysége szerint dohánytermék vagy al-
koholtartalmú ital elõállítója és forgalmazója.

22. A közmûsor-szolgáltató, valamint munkatársai – a
munkavégzésükre irányuló jogviszonyuktól függetlenül –
sem képben, sem hangban nem jelenhetnek meg a mûsor-
szolgáltatónál reklámban, illetve politikai hirdetésben.

23. A közmûsor-szolgáltató következõ mûsorszámai tá-
mogathatók: vallási és egyházi tartalmú mûsorszámok,
mûvészeti és kulturális eseményeket bemutató, közvetítõ
mûsorszámok, a nemzeti és az etnikai kisebbségi anya-
nyelvû, illetve a nemzeti és etnikai kisebbségek életét, kul-
túráját bemutató mûsorszámok, az életkoruk, testi, szelle-
mi vagy lelki állapotuk, társadalmi körülményeik követ-
keztében súlyosan hátrányos helyzetben lévõ csoportok
számára készített mûsorszámok.

24. Közérdekû közleménynek számít: az önkormányzat
felhívásai, hirdetései, a társadalmi szervezetek, egyházak,
oktatási intézmények, rendõrség, egészségügyi hatóság,
valamint egyéb hatósági jogkörrel bíró intézmények hirde-
tései, felhívásai.

25. A közmûsor-szolgáltató a rendõrségi, egészségügyi
és egyéb hatósági közleményeket kizárólag az erre illeté-
kes szervtõl, felelõs munkatársától vagy hírügynökségtõl
fogad el. A közlemények forrását mindig ellenõrzi.

26. A közmûsor-szolgáltató munkáját a jogszabályok-
nak megfelelõen, lelkiismerete és tudása szerint, függetle-
nül végzi.

27. A közmûsor-szolgáltató lehetõvé teszi mûsoraiban
– egy adott témában –, hogy minden szereplõ kifejthesse a
véleményét. A vélemény kinyilvánítása azonban nem le-
het alkotmány- vagy törvénysértõ, nem sérthet személyi-
ségi jogokat, és nem lehet alkalmas a személyek, nemek,
népek, nemzetek, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebb-
ségek, továbbá valamely egyház vagy vallási csoport elle-
ni gyûlölet keltésére. A közmûsor-szolgáltató az ilyen vé-
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leménynyilvánítást – indokolt esetben – akár technikai
eszközökkel is megakadályozza.

28. A közmûsor-szolgáltató a mûsorkészítés során köte-
les megfelelni a sokoldalú tájékoztatás követelményének.
A mûsorkészítés során nem propagálhat politikai, illetõleg
világnézetet.

29. A közmûsor-szolgáltató vállalkozásban végzi tevé-
kenységét.

Feladatai, hatásköre:
– technikai felszerelések állapotának figyelembevételé-

vel mûszaki fejlesztések végrehajtása,
– mûsorterv készítése, a mûsor tartalmi összetételének

meghatározása,
– mûsor szerkesztése a mûsorterv alapján, és az elké-

szült mûsor adása,
– képújság és reklámtevékenység irányítása, szerve-

zése, számítógépes szövegszerkesztés, képdigitalizálás, a
kész hirdetési anyag nyilvántartása,

– kapcsolattartás a község vezetõivel, intézményeivel,
az egyházakkal, a társadalmi szervezetekkel és a lakos-
sággal,

– riportok képi és hanganyagának felvétele, rögzítése,
vágása, szerkesztése,

– leltár és készletbeszerzés felelõse.

30. A közmûsor-szolgáltató mûsorszámaiban köteles a
nemzet, a nemzeti, az etnikai, a nyelvi és más kisebbségek
méltóságát és alapvetõ érdekeit tiszteletben tartani, nem
sértheti más nemzetek méltóságát, ellenkezõ esetben köte-
les a sérelmet okozó mûsorszámában helyreigazítást bizto-
sítani.

A mûsorszolgáltatási szabályzatban nem érintett kér-
désekben a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi
I. törvényben foglaltak a mérvadóak.

Kelt, Csopak, 2007. július 10.
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KULTURÁLIS PÁLYÁZATOK

A Nemzeti Kulturális Alap pályázati felhívása

Táncmûvészeti Szakmai Kollégium
Beérkezési határnap: 2007. november 26.

*
Színházi Szakmai Kollégium

Beérkezési határnap: 2007. december 3.

*
Mûemléki és Régészeti Szakmai Kollégium

Beérkezési határnap: 2007. december 4.

*
Közmûvelõdési Szakmai Kollégium

Beérkezési határnap: 2007. december 12.

*
Mozgókép Szakmai Kollégium

Beérkezési határnap: 2007. december 12.

*

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. november 25-tõl.

Az NKA Igazgatósága
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IV. FÕRÉSZ: Képzés, továbbképzés, szakképzés



A Nemzeti Kulturális Alap folyóirat-pályázati felhívása

2812 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2007/44. szám

Könyvtári Szakmai Kollégium – meghívásos
Beérkezési határnap: 2007. november 12.

*
Levéltári Szakmai Kollégium – meghívásos

Beérkezési határnap: 2007. november 29.

*
Színházi Szakmai Kollégium

Beérkezési határnap: 2007. december 3.

*
Képzõmûvészeti Szakmai Kollégium

Beérkezési határnap: 2007. december 4.

*
Mûemléki és Régészeti Szakmai Kollégium

Beérkezési határnap: 2007. december 4.

*
Fotómûvészeti Szakmai Kollégium

Beérkezési határnap: 2007. december 5.

*
Iparmûvészeti Szakmai Kollégium

Beérkezési határnap: 2007. december 7.

*
Táncmûvészeti Szakmai Kollégium

Beérkezési határnap: 2007. december 7.

Múzeumi Szakmai Kollégium – meghívásos
Beérkezési határnap: 2007. december 10.

*
Ismeretterjesztési Szakmai Kollégium

Beérkezési határnap: 2007. december 10.

*
Zenei Szakmai Kollégium

Beérkezési határnap: 2007. december 11.

*
Építõmûvészeti Szakmai Kollégium

Beérkezési határnap: 2007. december 12.

*
Közmûvelõdési Szakmai Kollégium

Beérkezési határnap: 2007. december 12.

*
Mozgókép Szakmai Kollégium

Beérkezési határnap: 2007. december 12.

*
Szépirodalmi Szakmai Kollégium

Beérkezési határnap: 2007. december 14.

*
Népmûvészeti Szakmai Kollégium

Beérkezési határnap: 2008. január 28.

*

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. november 15-tõl.

Az NKA Igazgatósága



A MAGYAR HIVATALOS KÖZLÖNYKIADÓ TÁJÉKOZTATÓJA

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának magyar nyelvû kiadásában megjelent jogi aktusokról
(2007. október 18–24.)

(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

274. 50. évfolyam L 274. szám (2007. október 18.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

A Bizottság 1209/2007/EK rendelete (2007. október 17.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belé-
pési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

A Bizottság 1210/2007/EK rendelete (2007. október 17.) a gyümölcs- és zöldségfélék (paradicsom,
narancs, citrom, csemegeszõlõ és alma) exportálására vonatkozó, A3 rendszerû kiviteli engedélyek
odaítélésére irányuló pályázat meghirdetésérõl

* A Bizottság 1211/2007/EK rendelete (2007. október 17.) az 1493/1999/EK tanácsi rendelet
végrehajtására vonatkozó részletes szabályokról szóló 883/2001/EK rendeletnek a szõlõ- és
borágazati termékek harmadik országokkal való kereskedelme tekintetében történõ módo-
sításáról

* A Bizottság 1212/2007/EK rendelete (2007. október 17.) egyes virág-, gyümölcs- és zöldség-
félék, valamint egyes feldolgozottgyümölcs- és -zöldség-termékek Kombinált Nómenklatú-
ra szerinti kódja tekintetében több rendelet módosításáról

* A Bizottság 1213/2007/EK rendelete (2007. október 17.) a bizonyos citrusfélék termelõinek
juttatott támogatási összegeknek a feldolgozási küszöbérték egyes tagállamokban való
meghaladása folytán, a 2007/2008-as gazdasági évre vonatkozóan történõ csökkentésérõl

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Tanács

2007/668/EK:

* A Tanács határozata (2007. június 25.) az Európai Közösségeknek a Vámigazgatások Világ-
szervezetében való tagságából eredõ jogok és kötelezettségek ideiglenes gyakorlásáról
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VI. FÕRÉSZ: Egyéb hirdetmények
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Bizottság

2007/669/EK:

* A Bizottság határozata (2007. október 15.) az Adoxophyes orana granulovírusnak, az ami-
sulbromnak, az emamektinnek, a piridalilnak és a Spodoptera littoralis nukleo-poliéder
vírusnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe való lehetséges felvétele céljából
részletes vizsgálatra benyújtott dossziék teljességének elvi elismerésérõl [az értesítés a
C(2007) 4647. számú dokumentummal történt]1

Az EU-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok

AZ EU-SZERZÕDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

* A Tanács 2007/670/KKBP határozata (2007. október 1.) az Európai Unió és Új-Zéland kö-
zötti, Új-Zélandnak az Európai Unió afganisztáni rendfenntartó missziójában (EUPOL
AFGHANISTAN) történõ részvételérõl szóló megállapodás megkötésérõl

Megállapodás az Európai Unió és Új-Zéland között, Új-Zélandnak az Európai Unió afganisztáni
rendfenntartó missziójában (EUPOL AFGHANISTAN) történõ részvételérõl

275. 50. évfolyam L 275. szám (2007. október 19.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

A Bizottság 1215/2007/EK rendelete (2007. október 18.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belé-
pési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

* A Bizottság 1216/2007/EK rendelete (2007. október 18.) a hagyományos különleges termék-
nek minõsülõ mezõgazdasági termékekrõl és élelmiszerekrõl szóló 509/2006/EK tanácsi
rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

* A Bizottság 1217/2007/EK rendelete (2007. október 18.) a meghatározott textiltermékek
harmadik országokból történõ behozatalának közös szabályairól szóló 3030/93/EGK taná-
csi rendelet III. mellékletének módosításáról

A Bizottság 1218/2007/EK rendelete (2007. október 18.) a marha- és borjúhúsra vonatkozó export-
visszatérítések rögzítésérõl

A Bizottság 1219/2007/EK rendelete (2007. október 18.) a 616/2007/EK rendelet által a baromfi-
hús tekintetében megnyitott vámkontingensek keretében 2007 októberének elsõ hét napján benyúj-
tott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról

A Bizottság 1220/2007/EK rendelete (2007. október 18.) a cukorágazatban az 1110/2007/EK ren-
delettel megállapított, melaszra vonatkozó irányadó árak és kiegészítõ importvámok összegének
módosításáról

A Bizottság 1221/2007/EK rendelete (2007. október 18.) a Szerzõdés I. mellékletében nem sze-
replõ áruk formájában exportált egyes tejtermékekre vonatkozó visszatérítési ráták rögzítésérõl

A Bizottság 1222/2007/EK rendelete (2007. október 18.) a baromfihús- és tojáságazatban érvényes,
valamint a tojásalbuminra vonatkozó irányadó árak rögzítésérõl és az 1484/95/EK rendelet módosí-
tásáról

1EGT-vonatkozású szöveg
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Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Bizottság

2007/671/EK:

* Az EK–Dánia/Feröer-szigetek vegyes bizottságának 1/2007 határozata (2007. október 8.) az
egyrészrõl az Európai Közösség, másrészrõl Dánia kormánya és a Feröer-szigetek helyi
kormánya között létrejött megállapodás 4. jegyzõkönyvének módosításáról

276. 50. évfolyam L 276. szám (2007. október 19.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Bizottság

2007/655/EK:

* A Bizottság határozata (2005. július 5.) az Olaszország által a 290/99 sz. törvény 4. és 5. cik-
ke, a 67/88. sz. törvény 15. cikke 16. bekezdése és a 252/91 sz. törvény alapján az állatte-
nyésztési és olajtermelési ágazat javára elõirányzott támogatásról [az értesítés a C(2004)
4769. számú dokumentummal történt]

2007/656/EK:

* A Bizottság határozata (2006. december 20.) a Németország által az e-glass AG javára nyúj-
tani kívánt C 12/05 (ex N 611/03) sz. állami támogatásról [az értesítés a C(2006) 6587. számú
dokumentummal történt]1

277. 50. évfolyam L 277. szám (2007. október 20.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

A Bizottság 1223/2007/EK rendelete (2007. október 19.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belé-
pési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

A Bizottság 1224/2007/EK rendelete (2007. október 19.) az egyes GATT-kontingensek alapján
2008-ban az Amerikai Egyesült Államokba exportálandó sajtokra vonatkozó kiviteli engedélyekre
alkalmazandó elosztási együttható megállapításáról

A Bizottság 1225/2007/EK rendelete (2007. október 19.) a 2007. december 1-jétõl 2008. feb-
ruár 29-ig tartó alidõszakban történõ fokhagyma-behozatalra vonatkozó engedélyek kibocsátásáról

* A Bizottság 1226/2007/EK rendelete (2007. október 17.) a nyers gyémántok nemzetközi
kereskedelmében a kimberleyi folyamat tanúsítási rendszere végrehajtásáról szóló
2368/2002/EK tanácsi rendelet módosításáról

* A Bizottság 1227/2007/EK rendelete (2007. október 19.) a 712/2007/EK rendeletnek a tagál-
lami intervenciós hivatalok birtokában lévõ gabonafélék közösségi piacon történõ viszont-
eladására irányuló folyamatos pályázati eljárás tárgyát képezõ mennyiségek tekintetében
történõ módosításáról

1EGT-vonatkozású szöveg
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* A Bizottság 1228/2007/EK rendelete (2007. október 19.) az 1628/2004/EK tanácsi rendelet-
tel az Indiából származó egyes grafitelektróda-rendszerek behozatalára kivetett kiegyen-
lítõ vám esetleges kijátszására vonatkozó vizsgálat lezárásáról

* A Bizottság 1229/2007/EK rendelete (2007. október 19.) az 1629/2004/EK tanácsi rendelet-
tel az Indiából származó egyes grafitelektróda-rendszerek behozatalára megállapított
dömpingellenes intézkedések esetleges kijátszására vonatkozó vizsgálat lezárásáról

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Tanács

2007/672/EK, Euratom:

* A Tanács határozata (2007. október 15.) az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság egy
osztrák tagjának kinevezésérõl

2007/673/EK:

* A Tanács határozata (2007. október 15.) az Europol elemzési fájljaira alkalmazandó sza-
bályzat elfogadásáról szóló tanácsi jogi aktus módosításáról

Bizottság

2007/674/EK:

* A Bizottság határozata (2007. április 4.) a Franciaország által az Ernault vállalkozás számá-
ra nyújtott 575/04 sz. állami támogatásról, valamint a Szerzõdés 88. cikkének (2) bekezdése
szerint a C 32/05 sz. (ex N 250/05) intézkedéssel kapcsolatosan indított eljárásról [az értesí-
tés a C(2007) 1405. számú dokumentummal történt]1

2007/675/EK:

* A Bizottság határozata (2007. október 17.) az emberkereskedelemmel foglalkozó szakértõi
csoport létrehozásáról

Helyesbítések

Helyesbítés a baromfihús- és tojáságazatban érvényes, valamint a tojásalbuminra vonatkozó
irányadó árak rögzítésérõl és az 1484/95/EK rendelet módosításáról szóló, 2007. október 18-i
1222/2007/EK bizottsági rendelethez (HL L 275., 2007. 10. 19.)

278. 50. évfolyam L 278. szám (2007. október 22.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

* A Tanács 1183/2007/EK rendelete (2007. szeptember 18.) a kettõs felhasználású termékek
és technológia kivitelére vonatkozó közösségi ellenõrzési rendszer kialakításáról szóló
1334/2000/EK tanácsi rendelet módosításáról és naprakésszé tételérõl

1EGT-vonatkozású szöveg
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279. 50. évfolyam L 279. szám (2007. október 23.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

A Bizottság 1230/2007/EK rendelete (2007. október 22.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belé-
pési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

* A Bizottság 1231/2007/EK rendelete (2007. október 19.) egyes áruk Kombinált Nómenkla-
túra szerinti besorolásáról

A Bizottság 1232/2007/EK rendelete (2007. október 22.) a rizságazatban megnyitott vámkontin-
gensek keretében a behozatali engedélykérelmek benyújtásának és a behozatali engedélyek kibo-
csátásának 2007. decemberi idõpontja tekintetében a 2058/96/EK, az 1964/2006/EK és az
1002/2007/EK rendelettõl való eltérésrõl

* A Bizottság 1233/2007/EK rendelete (2007. október 22.) az 1290/2005/EK tanácsi rendelet-
nek a kifizetõ ügynökségek és más testületek akkreditációja és az EMGA és az EMVA szám-
láinak elszámolása tekintetében történõ alkalmazására vonatkozó részletes szabályok meg-
állapításáról szóló 885/2006/EK rendelet módosításáról

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Tanács

2007/676/EK:

* Az EU–Mexikó Vegyes Bizottság 1/2007 határozata (2007. június 14.) a 2000. március 23-i
2/2000 EU–Mexikó vegyes tanácsi határozatnak a származó termék fogalmának meghatá-
rozásáról és az igazgatási együttmûködés módszereirõl szóló III. mellékletérõl

Az EU-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok

AZ EU-SZERZÕDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

* A Tanács 2007/677/KKBP együttes fellépése (2007. október 15.) az Európai Unió csádi köz-
társasági és közép-afrikai köztársasági katonai mûveletérõl

280. 50. évfolyam L 280. szám (2007. október 24.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

A Bizottság 1235/2007/EK rendelete (2007. október 23.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belé-
pési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

* A Bizottság 1236/2007/EK rendelete (2007. október 22.) az 1974/2006/EK rendelet az ön-
kéntes modulációról szóló 378/2007/EK tanácsi rendelet végrehajtása céljából történõ mó-
dosításáról
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* A Bizottság 1237/2007/EK rendelete (2007. október 23.) a 2160/2003/EK európai parlamen-
ti és tanácsi rendeletnek, valamint a 2006/696/EK bizottsági határozatnak a szalmonellával
fertõzött tojótyúkállományokból származó tojások forgalomba hozatala tekintetében tör-
ténõ módosításáról1

* A Bizottság 1238/2007/EK rendelete (2007. október 23.) az Európai Vegyianyag-ügynökség
fellebbezési tanácsa tagjainak képesítésére vonatkozó szabályok megállapításáról

* A Bizottság 1239/2007/EK rendelete (2007. október 23.) az Oszama bin Ladennel, az al-
Kaida-hálózattal és a talibánnal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel
szemben meghatározott szigorító intézkedések bevezetésérõl, valamint a 467/2001/EK ta-
nácsi rendelet hatályon kívül helyezésérõl szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 87. alkalom-
mal történõ módosításáról

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Bizottság

2007/678/EK:

* A Bizottság határozata (2007. október 16.) a bizalmas adatokhoz való tudományos célú hoz-
záférésre feljogosított kutatókat foglalkoztató szervezetek jegyzékének megállapításáról
szóló 2004/452/EK határozat módosításáról [az értesítés a C(2007) 4672. számú dokumen-
tummal történt]1

2007/679/EK:

* A Bizottság határozata (2007. október 22.) az önkéntes modulációnak az Egyesült Király-
ságban való alkalmazásából eredõ nettó összegeknek a 2007 és 2012 közötti naptári évekre
történõ meghatározásáról [az értesítés a C(2007) 5104. számú dokumentummal történt]

2007/680/EK:

* A Bizottság határozata (2007. október 22.) az 1782/2003/EK tanácsi rendelet 10. cikkének
(2) bekezdése, 143d. és 143e. cikke alapján az EMVA, illetve az EMGA-kiadások számára
rendelkezésre bocsátott összegek meghatározásáról szóló 2006/410/EK határozat és a 2007.
január 1. és 2013. december 31. közötti idõszakra vonatkozó közösségi vidékfejlesztési tá-
mogatás tagállamonkénti és évenkénti összegének meghatározásáról szóló 2006/636/EK ha-
tározat módosításáról [az értesítés a C(2007) 5106. számú dokumentummal történt]

Helyesbítések

* Helyesbítés a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályokkal kapcsolatos for-
manyomtatványról szóló, 2007. április 12-i 2007/230/EK bizottsági határozathoz (HL L 99.,
2007. 4. 14.)

1EGT-vonatkozású szöveg
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A Közbeszerzési Értesítõ 122. számának (2007. október 26.) tartalomjegyzékérõl

HIRDETMÉNYEK

Az Európai Unió Hivatalos Lapjába közzétételre megküldött,
a Közbeszerzési Értesítõben tájékoztató jelleggel megjelenõ hir-
detmények

Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására

38838 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (kármentesítés/2007.
– K. É. – 16181/2007)

38843 Budapest Fõváros Önkormányzata (a Fõvárosi Önkor-
mányzat által kötött EIB-hitelszerzõdésben elõírt BKV
Zrt. mûködési hatékonyságának átvilágítása, valamint
tanulmány kidolgozása a BKV Zrt. gazdasági stabilizá-
ciójára és stratégiájának kialakítására – K. É. –
16292/2007)

38850 Budapest Fõváros XI. Kerület Újbuda Önkormány-
zata (élelmiszer-utalványok beszerzése a 2008. évre
– K. É. – 16415/2007)

38856 Budapest XI. Kerület Újbuda Önkormányzata (villamos-
energia-beszerzés Budapest XI. Kerület Újbuda Ön-
kormányzata és intézményei részére – K. É. –
16748/2007)

38861 Dabas Város Önkormányzata (keretmegállapodás meg-
kötése pályázatgenerálási, pályázatírási, pályázatgon-
dozási szolgáltatáscsomag beszerzésére – K. É. –
16404/2007)

38868 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (Debrecen
megyei jogú város 2-es számú közúti villamosvasúti há-
lózatának megvalósításához szükséges kiviteli szintû
tenderterv és a kivitelezõ kiválasztására indítandó köz-
beszerzési eljárás mûszaki tervdokumentációjának el-
készítése – K. É. – 15329/2007)

38874 Debreceni Egyetem (a Debreceni Egyetemre oktatás-
szervezési és oktatástámogató rendszer beszerzése, az
üzemeltetés támogatása, valamint a kapcsolódó tanács-
adási, fejlesztési és oktatási tevékenység ellátása
– K. É. – 16532/2007)

38880 Fõvárosi Önkormányzat Idõsek Otthona, Gyula (élelmi-
szerek beszerzése 2008–2009. – K. É. – 16515/2007)

38889 Központi Pénzügyi és Szerzõdéskötõ Egység (2005/17/
520.01.01 Átmeneti Támogatás: eszközbeszerzés a ma-
gyar élelmiszer-biztonság laboratóriumi vizsgálatimû-
szer- és eszközfeltételének biztosítására – K. É. –
16544/2007)

38894 Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság (KSzF) (intra-
vénás röntgen-kontrasztanyagok ajánlati felhívása
– K. É. – 16298/2007)

38903 Magyar Közút Állami Közútkezelõ, Fejlesztõ, Mûszaki
és Információs Kht. [a Magyar Közút Kht. telephe-
lyeinek motor-, hajtómû- és hidraulikaolajok, kenõ-
zsírok, egyéb olajok és a belsõ égésû motorokkal mû-
ködtetett gépek, jármûvek üzemeltetéséhez szükséges
fagyálló, fék-, szélvédõmosó folyadék (kiegészítõ
anyagok) szállítása – K. É. – 16513/2007]

38908 Magyar Közút Állami Közútkezelõ, Fejlesztõ, Mûszaki és
Információs Kht. (hézagkiöntõ anyag, bitumen- és bitu-
menemulziós termékek szállítása – K. É. – 16506/2007)

38913 Magyar Közút Állami Közútkezelõ, Fejlesztõ, Mûszaki és
Információs Kht. [a Magyar Közút Kht. által az egyedi le-
hívásokban (megrendelésekben) meghatározott üteme-
zésben, helyekre és kiszerelésben zúzott kövek, zúzott
kavics, kohósalak, homokos kavics, homok és vízépítési
terméskõ kiszállítása – K. É. – 16508/2007]

38920 Miskolci Egyetem Gazdasági-Mûszaki Fõigazgatóság
(vállalkozási szerzõdés a Miskolci Egyetem ingatlanjai
élõerõs õrzés-védelmi feladatainak ellátására – K. É. –
16464/2007)

38924 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. [76. sz. fõút
7,26–10,1 km-szelvény közötti szakasz, valamint a
71. sz. fõút bekötésének (1,45 km) engedélyezési és kivi-
teli terveinek elkészítése – K. É. – 16477/2007]

38930 Országos Egészségbiztosítási Pénztár (csontanyagcse-
re-zavar esetén alkalmazott calcitriol hatóanyagtartal-
mú készítmények beszerzése – K. É. – 16154/2007)

38935 Országos Egészségbiztosítási Pénztár (növekedésihor-
mon-hiány kezelésére szolgáló meghatározott gyógy-
szerkészítmények beszerzése – K. É. – 16163/2007)

38940 Országos Egészségbiztosítási Pénztár (enzimhiányos be-
tegek enzimpótló kezelésére szolgáló meghatározott
gyógyszerkészítmények beszerzése – K. É. –
16164/2007)

38946 Országos Egészségbiztosítási Pénztár (veleszületett vér-
zékenység kezelésére szolgáló meghatározott hatóanya-
got tartalmazó készítmények beszerzése – K. É. –
16198/2007)

38954 Országos Egészségbiztosítási Pénztár (sclerosis multip-
lex kezelésére szolgáló készítmények beszerzése
– K. É. – 16200/2007)

38959 Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Blepharospaz-
mus, hemifacialis spazmus, spasticus torticollis kezelé-
sére szolgáló készítmények beszerzése – K. É. –
16247/2007)

38964 Országos Egészségbiztosítási Pénztár (veleszületett vér-
zékenység kezelésére szolgáló rekombináns technológi-
ával elõállított VIII-faktor-koncentrátumot tartalmazó
készítmények beszerzése – K. É. – 16269/2007)

38970 Országos Egészségbiztosítási Pénztár (chronikus myelo-
id leukaemia kezelésére szolgáló Imatinib hatóanyagot
tartalmazó készítmények beszerzése – K. É. –
16291/2007)

38974 Országos Egészségbiztosítási Pénztár (tünetes HIV-fer-
tõzött és AIDS-betegek kezelésére szolgáló készítmé-
nyek beszerzése – K. É. – 16321/2007)

38984 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (ETK – mér-
nöktender – K. É. – 16517/2007)

38990 Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága Gazda-
sági Fõosztály (a Vám- és Pénzügyõrség kezelésében lé-
võ egyes objektumok élõerõs õrzés-védelme, vagyonõri
feladatok ellátása – K. É. – 16407/2007)

38996 XIII. Kerületi Környezetgazdálkodási Kht. (zöldfelület
– ajánlati felhívás – K. É. – 16325/2007)
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Ajánlati felhívás egyes ágazatokban

39004 Észak-zalai Víz- és Csatornamû Zrt. (ajánlatkérõ sa-
ját gázolajkútjához gázolaj beszerzése – K. É. –
16579/2007)

Részvételi felhívás gyorsított meghívásos eljárás megindítására

39009 Gyõr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat (villamos
– K. É. – 16511/2007)

Részvételi felhívás tárgyalásos eljárás megindítására

39015 Magyar Államkincstár (a Magyar Államkincstár ingó,
ingatlan vagyonának és egyéb vagyontárgyainak, vala-
mint gépjármûveinek casco és kötelezõ felelõsségbizto-
sításának megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás a
dokumentációban részletezettek szerint – K. É. –
16490/2007)

Módosítás

39021 Fót Város Önkormányzata módosítása (Fót Város Önkor-
mányzatának oktatási, nevelési intézményei részére
bútorok és eszközök beszerzése, szállítása és szerelése
– K. É. – 15810/2007)

A Közbeszerzési Értesítõben közzéteendõ hirdetmények

Részvételi felhívás gyorsított meghívásos eljárás megindítására

39026 Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet (a Min-
dentudás Egyeteme elõadás-sorozatának a Felnõtt-
képzés – egész életen át tartó tanulás tematikus speciá-
lis sorozatához kapcsolódó komplex marketing, kom-
munikációs tevékenység megtervezése és kivitelezése
– K. É. – 16187/2007)

Részvételi felhívás gyorsított tárgyalásos eljárás megindítására

39030 Szentes Nagytemplomi Református Egyházközség
(a szentesi református nagytemplom felújítási munkái-
nak befejezése – K. É. – 16484/2007)

Egyszerûsített eljárás ajánlati felhívása

39036 Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Szociális és
Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ (szociális intézmé-
nyek közétkeztetési feladatainak ellátása – K. É. –
16266/2007)

39042 Kisújszállás Város Önkormányzata (vállalkozási szerzõ-
dés Kisújszállás városban egyes oktatási-nevelési és
bölcsõdei intézményekben közétkeztetés biztosítására
– K. É. – 15972/2007)

39046 Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság
(Velencei-tavi 2007/2008. téli vízminõség-védelmi nád-
vágás és az ahhoz kapcsolódó parttisztítás – K. É. –
16549/2007)

39058 MÁV Cargo Árufuvarozási Zrt. (szállítmánykísérés, ob-
jektumõrzés – K. É. – 15647/2007)

39062 MÁV Cargo Árufuvarozási Zrt. (ügykezelési és dokumen-
tációs szolgáltatások nyújtása – K. É. – 15726/2007)

39067 MÁV Cargo Árufuvarozási Zrt. (a záhonyi átrakó-
körzetben átrakási tevékenységek – K. É. –
16392/2007)

Egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása

39073 Diósd Község Önkormányzata (különféle élelmiszerek
beszerzése – K. É. – 16083/2007)

39079 Téglás Város Önkormányzata (II. Rákóczi Ferenc Általá-
nos és Mûvészeti Iskola Úttörõ utcai 44 éves épületének
rekonstrukciója – K. É. – 16636/2007)

39083 Zala Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézmé-
nye (gyógyszerek beszerzése – K. É. – 15698/2007)

39086 Zöld-Termék Termelõi Értékesítõ Szövetkezet (mérõ és
csomagoló gépsor beszerzése a Zöld-Termék Termelõi
Értékesítõ Szövetkezet részére szállítási szerzõdés ke-
retében – K. É. – 16607/2007)

Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására

39092 Budapest Fõváros XVI. Kerületi Önkormányzat [Buda-
pest XVI. kerület, Rákosi út (Körvasút sor–Rózsa utca
között) csapadékvíz-elvezetés és burkolatfelújítás kivi-
telezése – K. É. – 16742/2007]

39097 Gyomaendrõd Város Önkormányzata (Gyomaendrõd
Város Önkormányzatának belvízrendezése II. ütem be-
ruházás kivitelezése – K. É. – 16417/2007)

39102 Maroslele Község Önkormányzata (szilárd, folyékony te-
lepülési és állatitetemhulladék-kezelési közszolgáltatás
ajánlatkérõ településen – K. É. – 16456/2007)

39107 Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság (Berettyóúj-
falu, tûzoltólaktanya építése – K. É. – 16420/2007)

39114 Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön (élelmezési anyagok
beszerzése 2008. évre – K. É. – 16452/2007)

39118 Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény,
Kiskunfélegyháza (élelmiszerek beszerzése – K. É. –
16492/2007)

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK

Tájékoztató az eljárás eredményérõl

39122 Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány [1 db
Transmission Electron Microscope (TEM) és 1 db
energiadiszperzív spektrométer (EDS) beszerzése
– K. É. – 15598/2007]
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39123 Budapest Fõváros Önkormányzata (önkormányzati biz-
tosi teendõk ellátása a Fõvárosi Önkormányzat Heim
Pál Gyermekkórházában 2007. – K. É. – 16526/2007)

39126 Budapest Fõváros XVI. Kerületi Önkormányzat (Buda-
pest XVI. ker., Corvin Mûvelõdési Ház és Erzsébetlige-
ti Színház korszerûsítése, használaton kívül álló étte-
rem épületének felújítása során kiegészítõ építési beru-
házás – K. É. – 16537/2007)

39129 Budapesti Közlekedési Zrt. (sínek szállítása az É–D-i
metró vonalán részleges vágányfelújítás és szigetelt sí-
nek cseréje beruházásokhoz – K. É. – 15668/2007)

39131 Budapesti Közlekedési Zrt. (vályús sínek szállítása
– K. É. – 15767/2007)

39132 Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Cent-
ruma (EM-202, 1 db újszülött, csecsemõ és gyermek
vizsgálatára alkalmas live 3D kardiológiai ultrahang-
készülék beszerzése – K. É. – 15689/2007)

39134 Észak-pesti Térségi Integrált Szakképzõ Központ Kht.
(FMS – eljárás eredményérõl szóló tájékoztató
– K. É. – 16538/2007)

39136 Észak-pesti Térségi Integrált Szakképzõ Központ Kht.
(anyagvizsgálati labor eszközei, berendezései – K. É. –
16700/2007)

39138 Észak-pesti Térségi Integrált Szakképzõ Központ Kht.
(hidraulika-pneumatika – K. É. – 16701/2007)

39140 Észak-pesti Térségi Integrált Szakképzõ Központ Kht.
(NYÁK-, SMD-forrasztómûhely eszközei – K. É. –
16703/2007)

39143 Gróf Széchenyi István TISZK Kht., Székesfehérvár (aján-
latkérõ részére gépészeti eszközök beszerzése II. ütem
– K. É. – 15805/2007)

39149 Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési Kht. (élelmisze-
rek beszerzése – K. É. – 14854/2007)

39155 Kapos Volán Autóbusz-közlekedési Zrt. (közforgalmú
autóbuszjáratok alvállakozásban történõ üzemeltetése
évi mintegy 753 500 km + 10% teljesítménnyel, 5 db dí-
zelüzemû autóbusszal – K. É. – 15757/2007)

39156 Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (Kecske-
mét, Kandó Kálmán Szakközépiskola és Szakiskola tor-
naterem PPP-konstrukció keretében történõ meg-
valósítása – K. É. – 15776/2007)

39159 Központi Pénzügyi és Szerzõdéskötõ Egység (angolról
magyarra/magyarról angolra történõ konszekutív tol-
mácsolás és fordítás a HU05/IB/JH03-TL Twinning
Light program keretében – K. É. – 15670/2007)

39161 Nemzeti Hírközlési Hatóság (az új digitális szolgáltatások
méréséhez, illetve a kiegészítõ monitoringrendszer mé-
rési képességeinek fejlesztéséhez szükséges eszközök be-
szerzése – K. É. – 15702/2007)

39165 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (tájékoztató az eljá-
rás eredményérõl a 86. sz. fõút 2 × 2 sávos kiépítésének
a tervezése a 80+775–98+220 km-sz. szakaszhatárok
között új nyomvonalon tárgyú közbeszerzési eljárás-
ban – K. É. – 16632/2007)

39168 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (tájékoztató az el-
járás eredményérõl a 62. sz. fõút 26+400–36+960
km-szelvények közötti Seregélyest elkerülõ szakaszá-
nak engedélyezési terv korszerûsítése, valamint kivi-
teli tervének elkészítése tárgyban – K. É. –
16640/2007)

39171 Solymár Nagyközség Önkormányzata (Solymár nagy-
község hitelfelvétele a „Sikeres Magyarországért” ön-
kormányzati infrastruktúrafejlesztési hitelprogram
keretében – K. É. – 15802/2007)

39173 Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság (Vá-
sárhelyi terv I. ütem cigánd–tiszakarádi tározó tájgaz-
dálkodási program gépbeszerzése – K. É. – 15074/2007)

39175 Zala Megyei Kórház (haemodinamikai laboratórium
egyszer használatos anyagainak beszerzése – K. É. –
15671/2007)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl

39181 Budaörs Város Önkormányzata (Budaörs, Kassai utca
csatornázási, valamint a szervizút út- és közmûépítési
munkái – K. É. – 16741/2007)

39184 Budapest Fõváros V. Kerület Belváros-Lipótváros Önkor-
mányzata (Budapest V. kerület, Szervita tér 3. sz. mû-
emlék épület homlokzati felújítási munkáinak kiegészí-
tõ beruházása – K. É. – 15832/2007)

39186 Budapest Fõváros Önkormányzata (Fõvárosi Önkor-
mányzat árvízvédekezési tervének korszerûsítése
– K. É. – 15433/2007)

39188 Budapest Fõváros Önkormányzata (Budapest, 2007. évi
híd-, mûtárgy-felújítási munkák 2. csoport – K. É. –
15768/2007)

39193 Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
[ajánlatkérõ Mt épület nyugati szárny homlokzati és
belsõ átalakítás kivitelezési munkái (összesen 239 m2)
– K. É. – 15873/2007]

39195 Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási
Képzési Központ (az MKI tankönyveinek és szakmai
kiadványainak nyomdai elõállítása – K. É. –
15358/2007)

39198 Mezõtúr Város Önkormányzata (csapadékvízcsator-
na-hálózat építése – K. É. – 16695/2007)

39200 MTA Kémiai Kutatóközpont (2 db kiegészítõ mérõfej
Varian 400 MHz NMR-hez – K. É. – 15571/2007)

39201 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (nyír-
egyházi városi stadion labdarúgópályáján és az azt kö-
rülvevõ atlétikai pályán megvalósítandó világítástech-
nikai rendszer kiépítése – K. É. – 15703/2007)

39204 Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
(ajánlatkérõ és intézményeinek tisztítószer-beszerzése
– K. É. – 15542/2007)

39206 Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
(ajánlatkérõ és intézményeinek papír-, írószerbeszer-
zése – K. É. – 15544/2007)

Tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl

39210 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza (24 havi
mûanyag alapú zárt vérvételi rendszer – K. É. –
14668/2007)

39210 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza (12 havi ge-
rincsebészeti implantátum – K. É. – 14669/2007)
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39211 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza (12 havi
rtg.-film és vegyszer beszerzése – K. É. – 14670/2007)

39211 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza (12 havi in-
tenzív és anaest. terápiás anyagok beszerzése – K. É. –
14671/2007)

39212 Bajai Többcélú Kistérségi Társulás [hercegszántói határ-
átkelõhelyhez vezetõ 51. sz. fõút fejlesztési terveinek el-
készítése (Baja–országhatár között, 162+778– 188+000
km-sz. tanulmány és engedélyezési terv) – K. É. –
14372/2007]

39212 Budapest Józsefvárosi Önkormányzat (Nagytemplom ut-
ca 18. számú épület lebontása – K. É. – 14591/2007)

39213 Dél-Pest Megyei Térségi Integrált Szakképzõ Központ
Kht. [irodabútorok, iskolai bútorok és berendezések
szállítása és beállítása – HEFOP 3.2.2. (HEFOP II. 01.
rész) – K. É. – 14601/2007]

39214 Fejér Megyei Szent György Kórház (papír és csomagoló-
anyagok beszerzése – K. É. – 14664/2007)

39214 FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [XX. ker., Mártírok út-
ja–Rimaszombat utca–Kassa utca keresztezõdésében
(hrsz.: 175624/1) kisnyomású elosztóvezeték – K. É. –
14580/2007]

39215 FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [X. ker., Gergely utca,
Noszlopy utca–Kada utca közötti szakaszon (hrsz.:
42138) nagyközépnyomású elosztóvezeték – K. É. –
14582/2007]

39216 FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [XIII. ker., Budai Nagy
Antal utca, Pozsonyi út–Hollán E. u. közötti szakaszán
(hrsz.: 25119/4) 82 fm kisnyomású elosztóvezeték
– K. É. – 14583/2007]

39217 FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [V. ker., Nagy Ignác ut-
ca–Stollár Béla utca keresztezõdésében (hrsz.: 24975/2)
33,5 fm kisnyomású elosztóvezeték – K. É. –
14584/2007]

39217 FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. [XIV. ker., Ajtósi Dürer
soron lévõ (hrsz.: 29732/1) körzeti nyomásszabályozó
rekonstrukciója – K. É. – 14585/2007]

39218 Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (szerzõ-
dés teljesítése, ip. techn. – buzogány – K. É. –
16702/2007)

39219 Központi Pénzügyi és Szerzõdéskötõ Egység (2005/17
/520.02.01 számú Átmeneti Támogatás projekt kereté-
ben számítástechnikai, oktatási segédeszközök beszerzé-
se az OITH Bíróképzõ Akadémia számára. 03. rész vi-
deoszerkesztõ beszerzése – K. É. – 14703/2007)

39219 Központi Pénzügyi és Szerzõdéskötõ Egység (2005/17/
520.02.01 számú Átmeneti Támogatás projekt kereté-
ben számítástechnikai, oktatási segédeszközök beszer-
zése az OITH Bíróképzõ Akadémia számára. 02. rész
digitális videokamerák – K. É. – 14704/2007)

39220 Központi Pénzügyi és Szerzõdéskötõ Egység (2005/17/
520.02.01 számú Átmeneti Támogatás projekt kereté-
ben számítástechnikai, oktatási segédeszközök beszer-
zése az OITH Bíróképzõ Akadémia számára. 01. rész
oktatási segédeszközök beszerzése – K. É. –
14705/2007)

39220 MÁV Zrt. Beszerzési és Készletgazdálkodási Szolgáltató
Egység (leporellóra nyomtatott fuvarlevelek – K. É. –
14706/2007)

39221 MÁV Zrt. EU Program Igazgatóság [Tiszatenyõ (bez.)–
Mezõtúr (kiz.) vonalszakasz átépítése, pályaépítés
– K. É. – 4736/2007]

39222 Pellérd Község Önkormányzata (150 M Ft hitel – K. É. –
14586/2007)

39223 Pilisvörösvár Város Önkormányzata (zeneiskola és mûvé-
szetek háza – K. É. – 16648/2007)

Tájékoztató a szerzõdés módosításáról

39224 Károli Gáspár Református Egyetem (gyakorlatorientált
multimédiás képzési terek technikájának kialakítása,
valamint informatikai hálózat fejlesztése felsõoktatási
intézményben – K. É. – 16682/2007)

39225 Magyar Fejlesztési Bank Rt. (a Magyar Fejlesztési Bank
Részvénytársaság kintlévõségeinek kezelésére és minõsí-
tésére szolgáló portfólió adósminõsítõ és kintlévõség-in-
formációs rendszer módosítása, továbbfejlesztése
– K. É. – 16715/2007)

39226 MÁV Zrt. Vezérigazgatóság, EU Program Igazgatóság
(a ceglédi állomás tendertervek alapján történõ korsze-
rûsítésére irányuló vállalkozási szerzõdés – K. É. –
16708/2007)

Helyesbítés

39228 Szabómester Szakképzõ Iskola helyesbítése (a Szabómes-
ter Szakképzõ Iskola Budapest XIII., Róbert K.
krt. 49–51. szám alatti épületének gyengeáramú háló-
zata tervezése és kivitelezése – K. É. – 16410/2007)

Módosítás

39229 Budapest Fõváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata mó-
dosítása (a Közbeszerzési Értesítõ 2007. október 12-i,
117. számában K. É. – 15370/2007 számon megjelent
ajánlati felhívás módosítása – K. É. – 16734/2007)

Visszavonás

39231 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Jósa
András Oktató Kórház visszavonása (ajánlattételi felhí-
vás visszavonása – K. É. – 16720/2007)

39231 Szentes Nagytemplomi Református Egyházközség vissza-
vonása (a Szentes Nagytemplomi Református Egyház-
község részvételi felhívási hirdetményének visszavoná-
sa a szentesi református nagytemplom felújítási mun-
káinak befejezésérõl – K. É. – 16403/2007)
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A KÖZBESZERZÉSI DÖNTÕBIZOTTSÁG

HATÁROZATAI

39233 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
határozata (a Hídtechnika Hídépítõ, Karbantartó és Szi-
getelõ Kft. jogorvoslati kérelme Cegléd Város Önkor-
mányzata közbeszerzési eljárása ellen – K. É. –
16574/2007)

39239 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
határozata (a 6 × 6 Taxi Kft. jogorvoslati kérelmére in-
dult jogorvoslati eljárás a Magyar Nemzeti Bank köz-
beszerzési eljárása, továbbá a Taxi 2000 Kft., a Rádió
Taxi Kft. és a H 77 Kft. ellen – K. É. – 16735/2007)

39244 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
határozata (a Protégé Consulting Pályázatkészítõ és
Tanácsadó Kft. által vezetett konzorcium jogorvoslati
kérelme a Bácsalmási Kistérségi Többcélú Társulás
közbeszerzési eljárása ellen – K. É. – 16815/2007)

39247 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
határozata (a Fõnix SOS Zrt. jogorvoslati kérelme a Ma-
gyar Nemzeti Bank és a Magyar Államkincstár közbe-
szerzési eljárása ellen – K. É. – 16816/2007)

39256 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
határozata (a Théma Lapkiadó Kft. kérelmére indult
jogorvoslati eljárás Érd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata közbeszerzési eljárása ellen – K. É. –
16817/2007)

39262 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
határozata (a Montana Információtechnológiai és
Kommunikációs Zrt. jogorvoslati kérelme az Oktatási
Hivatal közbeszerzési eljárása ellen – K. É. –
16819/2007)

39267 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
határozata (a SADE-Magyarország Mélyépítõ Kft. jog-
orvoslati kérelme a Pécsi Vízmû Zrt. közbeszerzési el-
járása ellen – K. É. – 16896/2007)
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A Közbeszerzési Értesítõ 123. számának (2007. október 29.) tartalomjegyzékérõl

HIRDETMÉNYEK

Az Európai Unió Hivatalos Lapjába közzétételre megküldött,
a Közbeszerzési Értesítõben tájékoztató jelleggel megjelenõ hir-
detmények

Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására

39286 Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. [komposztátforgató
gép vagy géplánc (traktor + kardán meghajtású kom-
posztátforgató berendezés) és teleszkópos homlokrako-
dó gép beszerzése – K. É. – 16210/2007]

39292 Fõvárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona,
Szentgotthárd (élelmezési alapanyagok beszerzése
12 hónapra – K. É. – 15540/2007)

39298 Országos Onkológiai Intézet (Siemens gyártmányú orvo-
si berendezések javítása, karbantartása és alkatrészel-
látása – K. É. – 15840/2007)

Ajánlati felhívás egyes ágazatokban

39303 Pécsi Közlekedési Zrt. (helyi alacsony padlós szóló
és csuklós új autóbuszok beszerzése – K. É. –
15340/2007)

Részvételi felhívás gyorsított tárgyalásos eljárás megindítására

39308 Budapest Fõváros XIII. Kerületi Önkormányzat (XIII.
Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának
takarítása – K. É. – 16528/2007)

A Közbeszerzési Értesítõben közzéteendõ hirdetmények

Részvételi felhívás gyorsított tárgyalásos eljárás megindítására

39313 Diósd Község Önkormányzata (ajánlatkérõ közigazgatá-
si területén keletkezõ települési szilárd hulladék köz-
szolgáltatás keretében történõ begyûjtése, kezelése és
elszállítása – K. É. – 16084/2007)

39320 Mezõtúr Város Önkormányzata (csapadékvízcsatorna-
hálózat építése – K. É. – 16718/2007)

Egyszerûsített eljárás ajánlati felhívása

39327 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendõr-fõkapitányság
(õrzés-védelem – K. É. – 16777/2007)

39332 Monor Város Önkormányzata (Monor és környéke köz-
ponti orvosi ügyeleti ellátása – K. É. – 16080/2007)

Egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása

39337 Budapest XV. Kerület Zsókavár U. 12–22. Sz. Társasház
(Budapest XV. ker., Zsókavár u. 12–22. sz. társasház
felújítása – K. É. – 16567/2007)

39341 Budapesti Gazdasági Fõiskola (audiovizuális eszközök
szállítása, beszerelése és üzembe helyezése – K. É. –
16670/2007)



39344 Fõvárosi Ellátási és Gazdasági Szolgálat (irodabútorok
szállítása és összeszerelése, számítógépes, 3 dimenziós
irodabútor-elrendezési tervezésre vonatkozó szolgálta-
tással együtt Budapest Fõváros Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala számára – K. É. – 15551/2007)

39349 Heves Megyei Önkormányzat Idõsek Otthona (élelmisze-
rek szállítása – K. É. – 16453/2007)

39353 Kõbányai Vagyonkezelõ Zrt. (épületfelújítási beruházás
– K. É. – 16501/2007)

39359 Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási
Zrt. (útszóró só beszerzése – K. É. – 15882/2007)

39360 Vas Megyei Rendõr-fõkapitányság (Szombathely rend-
õrkapitányság, MRFK-ügyelet, a Szombathely belvá-
rosi rendõrõrs és a büki rendõrõrs takarítási munkái
– K. É. – 16494/2007)

39363 Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem (a ZMNE gép-
jármûveinek garanciaidõn túli javítása, hatósági vizs-
gáztatása – K. É. – 16594/2007)

Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására

39368 Budapest Fõváros II. Kerületi Önkormányzat Egészség-
ügyi Szolgálat (részleges felújítási munkák a szolgálat
Tölgyfa utcai épületében – K. É. – 16634/2007)

39374 Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet (étkezési
utalványok és ajándékutalványok beszerzése – K. É. –
16630/2007)

39379 Radioaktív Hulladékokat Kezelõ Kht. (kiégett kazetták
átmeneti tárolója villamos és gépészeti berendezéseinek
karbantartása 2008-ban – K. É. – 16459/2007)

39386 Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szolnok,
Tiszaliget infrastrukturális fejlesztésének tervezése
– K. É. – 16514/2007)

39390 Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága (nem
garanciális gépjármûvek karbantartása, javítása
– K. É. – 16668/2007)

Ajánlati felhívás egyes ágazatokban

39396 Magyar Posta Zrt. Beszerzési és Ellátási Szolgáltató Köz-
pont (Szentlõrinc, új posta építése – K. É. – 16605/2007)

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK

Tájékoztató az eljárás eredményérõl

39403 Balatonfüred Város Önkormányzata (pályázati tanács-
adó kiválasztása – K. É. – 15548/2007)

39405 Budapest Fõváros Önkormányzata [Mozgásjavító Általá-
nos Iskola és Diákotthon (Budapest XIV., Mexikói út
60., 63–64.) rekonstrukció I. ütem és Uzsoki Utcai Kór-
ház (Budapest XIV., Uzsoki u. 29.) rekonstrukció
II. ütem beruházások lebonyolítási feladatának ellátása
– K. É. – 16693/2007]

39407 Budapest Fõváros Önkormányzata (vállalkozási szerzõ-
dés 8 részfeladatba csoportosított 9 utcánál – K. É. –
16710/2007)

39414 Budapest Fõváros XIII. Kerületi Önkormányzat (a K. É.
– 11781/2007 számú eljárás eredménytelensége
– K. É. – 16778/2007)

39416 Budapesti Közlekedési Zrt. (pénzszállítás, pénzfeldolgo-
zás és értékcikkszállítás – K. É. – 15700/2007)

39418 ÉARFÜ Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség
Kht. (ajánlatkérõnél bevezetett ún. cafeteriarendszeren
belüli juttatások keretében étkezési utalvány, kultúra-
utalvány és ajándékutalvány szállítása – K. É. –
14873/2007)

39422 ELMÛ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató és Szerelõ Kft. [el-
osztóhálózati beruházások tervezése II. (keleti terüle-
tek: Sárospatak, Miskolc régiók, nyugati területek:
Eger, Gyöngyös és salgótarjáni régiók) – K. É. –
15559/2007]

39449 Encs Város Önkormányzata (városi szilárdhulladék-
gyûjtés – K. É. – 15632/2007)

39451 FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. (Budapest XI. kerület,
Sasadi út, Budaörsi út–Elõpatak utca közötti szakaszán
gázelosztó vezeték létesítése – K. É. – 15682/2007)

39453 Fõvárosi Vízmûvek Zrt. (Budapest IX. kerület, Vámház
körúti nyílt árkos vízvezeték rekonstrukciója – K. É. –
15900/2007)

39455 Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (nyomdaipari
termékek gyártása – K. É. – 15264/2007)

39463 Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (közúti híd-
alrendszer 2007. évi továbbfejlesztése, egységes híd-
rendszerbe integrálása – K. É. – 15685/2007)

39465 Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat (gépi és kézi
földmunka – K. É. – 15743/2007)

39468 Magyar Közút Kht. (114 db híd-tervdokumentáció elké-
szítése – K. É. – 15775/2007)

39473 MÁV Cargo Árufuvarozási Zrt. (Budapest–Szabadka vo-
nalszakaszon vasúti teherkocsik vontatása, illetõleg to-
vábbítása – K. É. – 15452/2007)

39475 MÁV Cargo Árufuvarozási Zrt. (vasúti teherkocsik von-
tatása, illetõleg továbbítása – K. É. – 15463/2007)

39478 MÁV Magyar Államvasutak Zrt. (mozdony fedélzeti be-
rendezés dízel vontató jármûveken – K. É. –
15045/2007)

39481 Miniszterelnöki Hivatal (a 2007. évi október 23-i nemzeti
ünnep központi állami rendezvényeinek megszervezése
és lebonyolítása – K. É. – 15558/2007)

39483 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (tájékoztató a 31. sz.
fõút 106+103–129+159 km-szelvények közötti szakasz
11,5 tonnás burkolatmegerõsítés engedélyezési és kivi-
teli terveinek elkészítése tárgyú eljárás eredményérõl
– K. É. – 16162/2007)

39486 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (tájékoztató a
33. sz. fõút 0+000–33+078 km-szelvények közötti sza-
kasz 11,5 tonnás burkolatmegerõsítés engedélyezési és
kiviteli terveinek elkészítése tárgyú eljárás eredmé-
nyérõl – K. É. – 16180/2007)

39488 Semmelweis Egyetem (Semmelweis Egyetem szervezeti
egységeinek épülettakarítása – K. É. – 16159/2007)
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39491 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gaz-
dálkodási Társulás (megbízási szerzõdés a Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyei regionális szilárdhulladék-
gazdálkodási rendszer 1. üteméhez kapcsolódó mér-
nök/mûszaki ellenõri munkák ellátására – K. É. –
15242/2007)

39493 Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szek-
szárd megyei jogú város fenntartásában mûködõ in-
tézmények takarítása vállalkozási szerzõdés kereté-
ben – K. É. – 15923/2007)

39496 Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság (83107 j. be-
kötõút 0+000–6+100 km-szelvények és 83118 j. bekötõ-
út a 0+000–2+080 km-szelvények közötti szakasz felújí-
tása Bakonygyirót és Bakonyszentlászló településeken
– K. É. – 15876/2007)

39498 XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Kht. (labordiag-
nosztikumok – K. É. – 15362/2007)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl

39503 AGRICOLA Mezõgazdasági és Ipari Szövetkezeti Zrt.
(tájékoztató az AGRICOLA Zrt. mint ajánlatkérõ ál-
tal rakodógépek beszerzése tárgyában, a K. É. –
12152/2007 számú ajánlati felhívással megindított
nyílt közbeszerzési eljárás eredményérõl – K. É. –
16697/2007)

39505 Budapest Fõváros VI. Kerület Terézváros Önkormányza-
ta (ajánlatkérõ tulajdonában lévõ közterületen a gép-
jármûvekre történõ kerékbilincs fel-, illetve leszerelé-
se – K. É. – 15898/2007)

39507 Dalmandi Mezõgazdasági Zrt. (dalmand-vörösegyházi
szarvasmarhatelep sertéshizlaló teleppé történõ átala-
kításához a hígtrágya-kezelési, és kapcsolódó létesítmé-
nyek építése – K. É. – 15311/2007)

39510 Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht. (DJGY2 – a közel-
múlt iskolai feldolgozása a HEFOP-3.1.1 központi
programjában – oktatási programcsomagok rendsze-
rét bõvítõ, bevezetését, alkalmazását segítõ digitális
alapú moduláros oktatási programok – K. É. –
15899/2007)

39512 Ép-17 Építõipari Kivitelezõ, Karbantartó és Szolgáltató
Kft. (zöldfelületi munkák Budapest fõváros XVII. kerü-
letében – K. É. – 14808/2007)

39515 FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. (Budapest XI. kerület,
Cseresznye utca, Barackfa utca–Sasadi út közötti sza-
kaszán és a Cseresznye közben gázelosztó vezeték léte-
sítése – K. É. – 15684/2007)

39517 Foglalkoztatási és Szociális Hivatal (ajánlatkérõ bala-
tonboglári képzõ és pihenõközpontjában a jelenlegi
gondnoki lakás és raktárrész mozgáskorlátozott- és
családi apartmanná, valamint az irodablokk közös
használatú vizesblokká és új irodaegységgé alakítása
– K. É. – 15875/2007)

39518 Fõvárosi Önkormányzat Foglalkoztató Intézete, Csabren-
dek-Darvastó (élelmiszer-alapanyagok beszerzése 2008.
december 31-ig – K. É. – 16729/2007)

39524 Gyümölcsért Termelõi Értékesítõ Kft. (hûtõházi ingatlan
adásvétele II-2007. – K. É. – 15874/2007)

39527 Ipoly Erdõ Zrt. (integrált GPS-sel felszerelt adatrögzítõ
eszközök beszerzése – K. É. – 14642/2007)

39529 Józsefvárosi VIII/6. Lakásfenntartó Szövetkezet (tájé-
koztató az 1083 Budapest, Baross u. 111/A és 111/B sz.
alatti épületek Panel Plusz program keretében történõ
felújítása tárgyú közbeszerzési eljárás eredményérõl
– K. É. – 16655/2007)

39532 Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata (ajánlatkérõ te-
rületén található Honvéd Sporttelep és Ifjúsági Sport-
telep üzemeltetése – K. É. – 15877/2007)

39535 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési
Igazgatóság (FI rendezvény, tájékoztató az eljárás
eredményérõl – K. É. – 16536/2007)

39537 Magyar Tudományos Akadémia Szilárdtest-fizikai és Op-
tikai Kutató Intézete (külföldi folyóiratok beszerzése
– K. É. – 15012/2007)

39540 Marcali Városi Kórház-Rendelõintézet (élelmiszer-be-
szerzés – K. É. – 16849/2007)

39545 MÁV Magyar Államvasutak Zrt. Beszerzési és Készlet-
gazdálkodási Szolgáltató Egység (ajánlatkérõ által kü-
lönféle vágó- és csiszolóanyagok 2007–2009. közötti
idõszakra történõ biztosítása – K. É. – 15562/2007)

39548 MÁV Magyar Államvasutak Zrt. (szintbeni közút-vasút
keresztezõdések biztonságának növelése az ország terü-
letén 2007. tárgyú tájékoztató az eljárás eredményérõl
– K. É. – 16890/2007)

39551 Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet (regioná-
lis fejlesztési és képzési bizottságok mûködésének sza-
bályozása, a bizottságok döntést elõkészítõ módszerta-
ni rendszerének és eszközeinek kidolgozása – K. É. –
15636/2007)

39553 P-Salus Rehabilitációs és Csökkent Munkaképességûeket
Foglalkoztató, Szolgáltató Kft. (varrodai gépek beszer-
zése – K. É. – 14971/2007)

39555 SIMA ÚT Út- és Közmûépítõ Kft. (Budapest XIII. Ke-
rületi Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lé-
võ közutak fenntartási munkái során szükségessé váló
útépítési és forgalomtechnikai tervek elkészítése
– K. É. – 15906/2007)

39559 Százhalombatta Város Önkormányzata (okmányiroda
belsõ átalakítása – K. É. – 16713/2007)

39561 Szegedi Tudományegyetem (aneszteziológiai egyszer
használatos eszközök beszerzése – K. É. – 15902/2007)

39566 Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
(ajánlatkérõ közigazgatási területén belterületi köz-
utak burkolatfelújítása – K. É. – 15865/2007)

39570 Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
(Székesfehérvár közigazgatási területén közterületi
térfigyelõ kamerarendszer kiépítése és üzemeltetése
– K. É. – 15866/2007)

39572 Szendrõ Város Önkormányzata (Szendrõ város közvilá-
gításának üzemeltetése és az intézményi villamosener-
gia-ellátása – K. É. – 15606/2007)

39574 Szociális és Munkaügyi Minisztérium (nyomdai és nyom-
dai elõkészítési feladatok ellátása – K. É. – 15537/2007)
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39576 Veszprém Megyei Önkormányzat (Csolnoky Ferenc
Kórház-Rendelõintézet részére 160, a Veszprémi Petõfi
Színház részére 50 millió forint negyedéves kamattör-
lesztésû, forintalapú rulírozó hitel felvétele – K. É. –
14842/2007)

Tájékoztató a részvételi szakasz eredményérõl

39579 Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (HEFOP
4.2. Miskolc, Váltó utcai intézményrekonstrukció ki-
egészítõ építési beruházása – K. É. – 16696/2007)

39580 Szegedi Tudományegyetem (SZTE ÁOK Bõrgyógyásza-
ti és Allergológiai Klinika I. emeleti helyiségeinek fel-
újítása és átalakítása – K. É. – 15572/2007)

39581 Szegedi Tudományegyetem (SZTE ÁOK Fül-orr-gégé-
szeti és Fej-Nyak Sebészeti Klinika átalakítása – K. É. –
15574/2007)

Tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl

39583 AVAR Ajka Városgazdálkodási Kft. (konténeres hulla-
dékszállító jármû beszerzése – K. É. – 16776/2007)

39583 Budapesti Közlekedési Zrt. (a budapesti 4. számú metró-
vonal építésével összefüggõ PR- és kommunikációs fel-
adatok ellátása – K. É. – 15312/2007)

39584 Budapesti Közlekedési Zrt. (budapesti 4-es metró I. sza-
kasz 069/A szerzõdés: Rákóczi tér állomásszerkezet
megépítése – K. É. – 15315/2007)

39585 Budapesti Közlekedési Zrt. (budapesti 4-es metró I. sza-
kasz 06/C szerzõdés: Keleti pu. állomásszerkezet meg-
építése – K. É. – 15316/2007)

39585 Budapesti Közlekedési Zrt. (budapesti 4-es metró I. sza-
kasz 06/B szerzõdés: Népszínház utca állomásszerkezet
megépítése – K. É. – 15317/2007)

39586 Budapesti Történeti Múzeum (Budapest XIV., Fogarasi
u. 107. megelõzõ régészeti feltárás kézi földmunka el-
végzése – K. É. – 14611/2007)

39587 Debreceni Hõszolgáltató Zrt. (gépjármû-beszerzés ke-
retmegállapodás keretében – K. É. – 16324/2007)

39587 Ferencvárosi Önkormányzat (oktatási intézmények vi-
zesblokkjának felújítása – K. É. – 15319/2007)

39588 Ferencvárosi Önkormányzat (oktatási intézmények vi-
zesblokkjának felújítása – K. É. – 15320/2007)

39589 FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. (Budapest XV. kerület,
Szentmihályi út, Gábor Áron utca–Bánkút utca közötti
szakaszán gázelosztó vezeték csõbélése – K. É. –
15277/2007)

39589 FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. (Budapest V. kerület, Sas
utca, Szabadság tér–Arany János utca közötti szaka-
szán gázelosztó vezeték létesítése – K. É. – 15280/2007)

39590 FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. (Budapest V. kerület,
Hercegprímás utca, Bank utca–Arany János utca kö-
zötti szakaszán gázelosztó vezeték létesítése – K. É. –
15300/2007)

39591 FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. (Budapest XIX. kerület,
Kosárfonó utca 2–12. szám közötti, a Kossuth tér
23–24. szám közötti, a Kosárfonó utca–Kossuth tér 9.
szám közötti és a Kosárfonó utca 14–28. sz. közötti sza-
kaszain gázelosztó vezeték létesítése – K. É. –
15302/2007)

39592 FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. (Budapest XIII. kerület,
Béke utca–Gyöngyösi utca keresztezõdésében gázelosz-
tó vezeték létesítése – K. É. – 15303/2007)

39592 Hajdúnánás Város Önkormányzata (szakorvosi rendelõ-
intézet és ápolási intézet épületének akadálymentesíté-
se – K. É. – 15308/2007)

39593 Magyar Nemzeti Bank (SAP-reorganizáció – K. É. –
16801/2007)

39594 Magyar Posta Zrt. [Hatvan 2. sz. posta (Grassalkovich
út 1.) rekonstrukciója – K. É. – 15284/2007]

39594 MÁV Magyar Államvasutak Zrt. [Püspökladány
(kiz.)–Nyíregyháza (kiz.) vasútvonalszakasz komplex
engedélyezési terveinek (beleértve a környezeti hatás-
tanulmány) elkészítése, valamint a szükséges szakha-
tósági és egyéb hatósági engedélyek beszerzése
– K. É. – 16825/2007]

39595 MÁV Magyar Államvasutak Zrt. [Szajol (kiz.)–Püspök-
ladány (bez.) vasútvonalszakasz komplex engedélye-
zési terveinek (beleértve a környezeti hatás-
tanulmány) elkészítése, valamint a szükséges szakha-
tósági és egyéb hatósági engedélyek beszerzése
– K. É. – 16955/2007]

39596 Nemzetbiztonsági Szakszolgálat (tisztítószerek – K. É. –
15263/2007)

39596 Szabolcs Volán Zrt. (tájékoztatás szerzõdés részteljesíté-
sérõl 5 db lízingelt helyi autóbusz – K. É. – 16779/2007)

39597 Vám- és Pénzügyõrség Központi Bûnüldözési Parancs-
noksága (raktárépület tetõszerkezetének felújítása
– K. É. – 16739/2007)

Tájékoztató a szerzõdés módosításáról

39598 Apáczai Nevelési és Általános Mûvelõdési Központ (élel-
mezési anyagok beszerzése – K. É. – 16348/2007)

39598 Békéscsabai Gyermekélelmezési Intézmény (pékáru be-
szerzése – K. É. – 16852/2007)

39599 Egyesített Bölcsõde és Egészségügyi Szolgálat, Miskolc
(élelmiszer beszerzése – szárazáru, konzervipari termé-
kek – K. É. – 16245/2007)

39599 FÕGÁZ Földgázelosztási Kft. (Budapest I. Kerület, Or-
vos utca, Naphegy tér–Krisztina krt. közötti szakaszán
és a Lisznyai utca, Orvos utca–Fém utca közötti szaka-
szán gázelosztó vezeték csõbélelése – K. É. –
16271/2007)
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39600 Gyulakonyha Kht. (pékáru beszerzése – K. É. –
16315/2007)

39601 Közoktatási és Közmûvelõdési Intézmények Gazdasági
Ellátó Szervezete, Óvodai Konyha, Pápa (élelmiszer-be-
szerzése: tej, tejföl, túró, tejtermékek, tömbsajtok
– K. É. – 16226/2007)

39601 MÁV Rt. Vezérigazgatóság, EU Program Igazgatóság
[Szajol (kiz.)–Püspökladány (bez.) vasútvonalszakasz
komplex engedélyezési terveinek elkészítése, valamint
a szükséges szakhatósági és egyéb hatósági engedélyek
beszerzése – K. É. – 16711/2007]

39602 MÁV Rt. Vezérigazgatóság, EU Program Igazgatóság
[Püspökladány (kiz.)–Nyíregyháza (kiz.) vasútvonal-
szakasz komplex engedélyezési terveinek elkészítése,
valamint a szükséges szakhatósági és egyéb hatósági
engedélyek beszerzése – K. É. – 16721/2007]

39602 MÁV Rt. Vezérigazgatóság, EU Program Igazgatóság
[Nyíregyháza (kiz.)–Záhony (kiz.) vasút vonalszakasz
komplex engedélyezési terveinek elkészítése, valamint
a szükséges szakhatósági és egyéb engedélyek beszer-
zése – K. É. – 16725/2007]

39603 MÁV Rt. Vezérigazgatóság, EU Program Igazgatóság
[Szajol–Záhony vasútvonalszakaszon ETCS 1. és
2. szint és a GSM-R rendszer tervezése, továbbá a
120/25 kV-os vontatási transzformátor-alállomás kor-
szerûsítéséhez megvalósíthatósági tanulmány és enge-
délyezési tervek elkészítése – K. É. – 16727/2007]

39604 MECSEK-ÖKO Zrt. (meddõanyag- és földszállítás
– K. É. – 16954/2007)

39604 Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság (6 sz. fõút
124,8–139,9 km-szelvények közötti szakaszának út- és
hídrehabilitációs, valamint az egyéb hozzá kapcsolódó
meghatározott munkák – K. É. – 16197/2007)

39605 Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság (6 sz. fõút
95,6– 111,9 km-szelvények közötti szakaszának út- és
hídrehabilitációs, valamint az egyéb hozzá kapcsolódó
meghatározott munkák építése – K. É. – 16318/2007)

39606 Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság (6 sz. fõút
111,9– 124,8 km-szelvények közötti szakaszának út- és
hídrehabilitációs, valamint az egyéb hozzá kapcsolódó
meghatározott munkák építése – K. É. – 16319/2007)

39607 Vác Város Önkormányzata (10 fõzõkonyha részére 4 évi
élelmiszer-szükségletének biztosítása – K. É. –
16016/2007)

Helyesbítés

39608 Bányavagyon-hasznosító Kht. helyesbítése (a Közbe-
szerzési Értesítõ 2007. október 24-i, 121. számában,
K. É. – 15842/2007 számon tájékoztató jelleggel meg-
jelent EU-s ajánlati felhívás helyesbítése – K. É. –
16967/2007)

39608 Budapest Fõváros Önkormányzata helyesbítése (a Köz-
beszerzési Értesítõ 2007. október 5-i, 114. számában
K. É. – 14974/2007 számon megjelent tájékoztató az
eljárás eredményérõl helyesbítése – K. É. –
16561/2007)

39608 Budapest Fõváros Önkormányzata helyesbítése (a Közbe-
szerzési Értesítõ 2007. október 12-i, 117. számában,
K. É. – 15488/2007 számon megjelent tájékoztató
helyesbítése – K. É. – 16888/2007)

39609 Duna Menti Regionális Vízmû Zrt. (a Közbeszerzési Ér-
tesítõ 113. számában, 2007. október 3-án, K. É. –
15030/2007 számon megjelent részvételi felhívás he-
lyesbítése – K. É. – 16915/2007)

Módosítás

39610 Budapest Fõváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzata
módosítása (a Közbeszerzési Értesítõ 2007. október 15-i,
118. számában K. É. – 15550/2007 számon megjelent
ajánlati felhívás módosítása – K. É. – 16889/2007)

39611 Heves Város Önkormányzata módosítása (számlavezetés
és folyószámlahitel – részvételi felhívás módosítása
– K. É. – 16838/2007)

39613 Komárom Város Önkormányzata módosítása (Komárom,
ipari park csapadékvíz-elvezetésének kivitelezése
– K. É. – 16792/2007)

39614 Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága módosí-
tása (Kecskemét, Batthyány u. 9. sz. épület felújítási
munkáinak kivitelezése – K. É. – 16782/2007)

Visszavonás

39616 Genetic Immunity Kft. visszavonása (a Közbeszerzési Ér-
tesítõ 2007. október 12-i, 117. számában K. É. –
15586/2007 számon megjelent egyszerû eljárás ajánlat-
tételi felhívásának visszavonása – K. É. – 16938/2007)
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A Cégközlöny 43. számában (2007. október 25.) megjelent felszámolási eljárások megindításáról

A Fõvárosi Bíróság
1.Fpk.01-07-001754/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. június 28. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) „AKIM-R” Kereskedelmi és Szol-
gáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (1132
Budapest, Alig u. 7/A fszt. 5.; cégjegyzékszáma: 01 06
111757; adószáma: 28187686-2-41) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

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
1.Fpk.01-07-003206/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 9. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) EQUUS HUNGARICUS Kereske-
delmi és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás
alatt” (1065 Budapest, Szondi u. 64. földszint 1.; cégjegy-
zékszáma: 01 06 217455; adószáma: 28389338-2-42) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
EQUUS HUNGARICUS Kereskedelmi és Szolgáltató

Betéti Társaság
Elõzõ székhelyei(i):
1012 Budapest, Kuny Domonkos u. 19. fszt. 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ALEXANDER &

CO. Gazdasági Szaktanácsadó Kft., 1042 Budapest, Árpád
u. 57–59. I. em. 8.

A Fõvárosi Bíróság
27.Fpk.01-06-006924/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. május 8. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Girland Ingatlanforgalmazási Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (1025 Buda-
pest, Krecsányi u. 6.; cégjegyzékszáma: 01 06 414074;
adószáma: 28582287-2-41) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Girland Kézíráselemzõ Betéti Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
Girland Országos Kézíráselemzõ Betéti Társaság;
Girland Ingatlanforgalmazási Kereskedelmi és Szolgál-

tató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: Contact Nord Fel-

számoló Vagyonkezelõ Kft., 1071 Budapest, István u. 47.
II/14., levelezési cím: 1241. Bp. Pf. 97.

A Fõvárosi Bíróság
18.Fpk.01-06-005314/11. 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) VACKOR MARCI Kereske-
delmi és Szolgáltató Betéti Társaság (1078 Budapest,
Hernád u. 24. I. em. 18.; cégjegyzékszáma: 01 06 416999;
adószáma: 28613361-2-42) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: PÁTRIA CON-
SULT Gazdasági Tanácsadó és Vagyonkezelõ Zrt., 1034
Budapest, Seregély u. 13.

A Fõvárosi Bíróság
10.Fpk.01-07-001391/9. 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) KOMAUTÓ Kereskedõ és Szolgál-
tató Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (1183 Buda-
pest, Csarnóta u. 39.; cégjegyzékszáma: 01 06 513801;
adószáma: 29062658-2-43) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
KOMAUTÓ Kereskedõ és Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelyei(i):
1094 Budapest, Berzenczey u. 23–27.
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.
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A Fõvárosi Bíróság
27.Fpk.01-07-000288/7. 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) Jó-Pi Kereskedelmi Betéti
Társaság (1039 Budapest, Királyok u. 194. IV/13.; cég-
jegyzékszáma: 01 06 518068; adószáma: 28673217-2-41)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszá-
moló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40. II. em. 16. Levelezési cím: 1450 Bp. Pf. 136.

A Fõvárosi Bíróság
23.Fpk.01-07-000959/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. április 14. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) VÉGPONT Szolgáltató Betéti Tár-
saság „végelszámolás alatt” (1108 Budapest, Újhegyi út
6. fszt. 1.; cégjegyzékszáma: 01 06 711686; adószáma:
28933102-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
VÉGPONT Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: A CONT ( O)-ROLL

Kft., 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 40–41.

A Fõvárosi Bíróság
1.Fpk.01-07-001868/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. június 7. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) TOLONGÁS Kereskedelmi és Ven-
déglátó-ipari Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámo-
lás alatt” (1108 Budapest, Gránátos u. 2.; cégjegyzékszá-
ma: 01 06 724342; adószáma: 20336903-2-42) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ALEXANDER &
CO. Gazdasági Szaktanácsadó Kft., 1042 Budapest, Árpád
u. 57–59. I. em. 8.

A Fõvárosi Bíróság
27.Fpk.01-07-003097/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 11. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) ADALBAU Építõipari Betéti
Társaság (1143 Budapest, Hungária krt. 76.
2. em. 50.; cégjegyzékszáma: 01 06 726826; adószáma:
20397685-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
Pápai és Társai Építõipari Betéti Társaság
Elõzõ székhelyei(i):
1173 Budapest, Kalács u. 9.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PANNON VA-

GYONKEZELÕ Felszámoló Tanácsadói Kft., 1025 Buda-
pest, Szépvölgyi út 52.

A Fõvárosi Bíróság
23.Fpk.01-07-002022/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 3. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) TATU DESIGN Grafikai Betéti
Társaság (1165 Budapest, Hunyadvár u. 41/B; cégjegy-
zékszáma: 01 06 730545; adószáma: 20621735-2-42) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Lampert Grafika Bt.
Elõzõ székhelyei(i):
1165 Budapest, Hunyadvár u. 39/A
A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉG-CONTROLL

Felszámoló, Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Kereskedel-
mi Kft., 1077 Budapest, Dohány u. 54.

A Fõvárosi Bíróság
2.Fpk.01-07-002070/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 0. sorszámú 2007. szeptember 27. napján
jogerõre emelkedett végzésével a(z) Konczmetika Szépé-
szeti Szolgáltató Betéti Társaság (1214 Budapest, Szent
István út 1/C. 9. em. 57.; cégjegyzékszáma: 01 06 740511;
adószáma: 20975704-2-43) adós felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ALEXANDER &
CO. Gazdasági Szaktanácsadó Kft., 1042 Budapest, Árpád
u. 57–59. I. em. 8.
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A Fõvárosi Bíróság
2.Fpk.01-06-003188/21. 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) TORRETTA Építõipari Be-
téti Társaság (1135 Budapest, Diós u. 2.; cégjegyzékszá-
ma: 01 06 741566; adószáma: 21003314-2-41) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1135 Budapest, Reitter F. u. 58.
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
1.Fpk.01-07-000962/11. 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) SPORT HP Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (1107 Budapest, Fertõ
u. 7/B; cégjegyzékszáma: 01 06 744765; adószáma:
21092211-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES
Vagyonkezelõ és Felszámoló Zrt., 1146 Budapest, Cházár
András u. 9.

A Fõvárosi Bíróság
2.Fpk.01-07-000985/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 1. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Czudar 2005’ Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (1138 Budapest, Váci út 131.
fszt. 53.; cégjegyzékszáma: 01 06 770142; adószáma:
22187736-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ASKWHO Szolgál-
tató Kft., 1142 Budapest, Tatai u. 13.

A Fõvárosi Bíróság
10.Fpk.01-07-001449/8. 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) ZO-CAR Kereskedelmi és Szolgál-
tató Betéti Társaság (1131 Budapest, Béke út 62.; cég-
jegyzékszáma: 01 06 773486; adószáma: 22274126-2-41)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉG Felügyelet
Felszámoló, Végelszámoló Vagyonrendezõ és Csõdke-
zelõ Kft., 1081 Budapest, Rákóczi út 59. 5. em. 2.

A Fõvárosi Bíróság
9.Fpk.01-07-003436/7. 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) ANNUS Gép és Építõipari
Szervezõ Kft., rövidített elnevezése: ANNUS Kft. (1136
Budapest, Radnóti Miklós u 25., fióktelepe: 2000 Szent-
endre, Törökvölgyi út 6.; cégjegyzékszáma: 01 09 064779;
adószáma: 10339974-2-42) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

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
9.Fpk.01-07-003543/7. 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) FerMan Vasáru Kereskedel-
mi Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás
alatt”, rövidített elnevezése: FerMan Kft. „v. a.” (1131
Budapest, Rokolya u. 8.; cégjegyzékszáma: 01 09 068232;
adószáma: 10375976-2-41) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
FerMan Vasáru Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû

Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING

Szolgáltató Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I/4.
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A Fõvárosi Bíróság
2.Fpk.01-06-006888/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 0. sorszámú 2007. július 22. napján jog-
erõre emelkedett végzésével a(z) KE-LONG Export-
Import Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1143 Budapest, Hungária krt. 53–55.; cégjegyzékszáma:
01 09 077204; adószáma: 10620805-2-01) adós felszámo-
lását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1104 Budapest, Harmat u. 174. I/6.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING

Szolgáltató Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I/4.

A Fõvárosi Bíróság
10.Fpk.01-07-001432/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 3. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) KOZ-COM Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszá-
molás alatt” (1097 Budapest, Gubacsi u. 6.; cégjegyzék-
száma: 01 09 161076; adószáma: 10704602-2-43) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
KOZ-COM Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fe-

lelõsségû Társaság
Elõzõ székhelyei(i):
1125 Budapest XII., Napos u. 2.
1125 Budapest, Zalatnay u. 6.
1125 Budapest, Lóránt u. 20/A
1055 Budapest, Szent István krt. 11. I. em. 43.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉG Felügyelet

Felszámoló, Végelszámoló Vagyonrendezõ és Csõdke-
zelõ Kft., 1081 Budapest, Rákóczi út 59. 5. em. 2.

A Fõvárosi Bíróság
1.Fpk.01-07-001812/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. július 4. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Antonius Fordító- és Tolmács
Iroda Kft. (1066 Budapest, Zichy Jenõ utca 38.
1. em. 10.; cégjegyzékszáma: 01 09 161460; adószáma:
10646414-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Fel-
számoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 33/A I. em.

A Fõvárosi Bíróság
23.Fpk.01-07-002300/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. június 14. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) CHINA GOODS Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végel-
számolás alatt” (1135 Budapest, Béke utca 26. 2. em.
202.; cégjegyzékszáma: 01 09 165755; adószáma:
10749012-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
CHINA GOODS Kereskedelmi és Szolgáltató korlátolt

felelõsségû társaság
Elõzõ székhelyei(i):
1098 Budapest, Lobogó u. 3. II. lh. I. em. 4.
1149 Budapest, Egressy u. 110.
1149 Budapest, Egressy u. 110.
1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 100.
Nem bejegyzett székhelyei(i):
1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 100.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ECONOMIX Köz-

gazdász Egyetemi Zrt., 1115 Budapest, Ildikó utca 21.
1518 Bp. Pf. 14.

A Fõvárosi Bíróság
1.Fpk.01-07-003563/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 6. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) K és TT Építõipari Szolgáltató és
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság „végel-
számolás alatt” (1126 Budapest, Böszörményi út 6.
4. em. 6.; cégjegyzékszáma: 01 09 269265; adószáma:
10899179-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
K és TT Export-Import Szolgáltató Korlátolt Felelõs-

ségû Társaság
K és TT Export-Import Szolgáltató Korlátolt Felelõs-

ségû Társaság „felszámolás alatt”
K és TT Export-Import Szolgáltató Korlátolt Felelõs-

ségû Társaság
K és TT Építõipari Szolgáltató és Kereskedelmi Korlá-

tolt Felelõsségû Társaság
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Nem bejegyzett elnevezése(i):
K & TT Export-Import Kereskedelmi és Ipari Szolgál-

tató Korlátolt Felelõsségû Társaság
K and TT Export-Import Kereskedelmi és Ipari Szolgál-

tató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1104 Budapest, Harmat u. 92/B
A bíróság által kijelölt felszámoló: NOVALIKVID Fel-

számoló és Vagyonkezelõ Kft., 1134 Budapest, Apály
u. 4. B ép. 4/17.

A Fõvárosi Bíróság
17.Fpk.01-07-004707/6. 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) HANZA Trade Vállalkozói Keres-
kedelmi Szolgáltató Kft. (1103 Budapest, Gyömrõi
út 128.; cégjegyzékszáma: 01 09 361690; adószáma:
10937462-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES
Vagyonkezelõ és Felszámoló Zrt., 1146 Budapest, Cházár
András u. 9.

A Fõvárosi Bíróság
10.Fpk.01-06-002878/23. 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) Ki Ki Ipari-Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1097 Buda-
pest, Gyáli út 15. E ép. 3. lh. fszt. 3.; cégjegyzékszáma:
01 09 368576; adószáma: 12025938-2-43) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

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
1.Fpk.01-06-003177/14. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. március 29. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) BL HUNGÁRIA Szolgáltató

Korlátolt Felelõsségû Társaság (1052 Budapest, Váci
u. 12.; cégjegyzékszáma: 01 09 560616; adószáma:
12157659-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: KVANTÁL Gazda-
sági Tanácsadó és Szolgáltató Kft., 1089 Budapest, Bláthy
Ottó u. 6–8.

A Fõvárosi Bíróság
18.Fpk.01-07-001451/7. 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) WE-S-TA ’96 Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1051
Budapest, Október 6. u. 14. V. 2.; cégjegyzékszáma: 01 09
561080; adószáma: 12167586-2-41) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CREDIT-AUDIT
Üzletviteli Szolgáltató Kft., 1137 Budapest, Radnóti Mik-
lós u. 2.

A Fõvárosi Bíróság
2.Fpk.01-07-003046/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 11. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) LUXTREND Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1132 Buda-
pest, Váci út 34. Telephelyek: 1075 Bp., Király u. 3–5.,
1133 Bp., Hegedûs Gy. u. 83–87., 1072 Bp., Nagydiófa
u. 3., 1133 Bp., Gogol u. 5–7.; cégjegyzékszáma: 01 09
567740; adószáma: 12239667-2-41) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
KIS MUNDI-FOOD Kereskedelmi és Szolgáltató Kor-

látolt Felelõsségû Társaság
AV TEAM Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fele-

lõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1053 Budapest, Kecskeméti u. 9.
1145 Budapest, Szugló u. 54.
1132 Budapest, Váci út 60–62.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CREDIT-AUDIT

Üzletviteli Szolgáltató Kft., 1137 Budapest, Radnóti Mik-
lós u. 2.
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A Fõvárosi Bíróság
23.Fpk.01-07-002423/6. 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) RAID 2000 Kereskedelmi és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás
alatt” (1108 Budapest, Takarék u. 6.; cégjegyzékszáma:
01 09 661689; adószáma: 12269860-2-42) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
RAID 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fele-

lõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1116 Budapest, Sáfrány u. 44.
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
2.Fpk.01-06-005086/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. július 10. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) LUC Invest Ingatlanforgalmazó és
Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság (1056 Buda-
pest, Só u. 8.; cégjegyzékszáma: 01 09 662053; adószáma:
12279735-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
LUCIA-LAURA Belsõépítészeti és Kereskedelmi Kor-

látolt Felelõsségû Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
LUCIA LAURA Belsõépítészeti és Kereskedelmi Kor-

látolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1111 Budapest, Bartók B. út 36–38.
1013 Budapest, Váralja u. 3.
1013 Budapest, Lovas u. 24.
1092 Budapest, Erkel utca 18. I. em. 12/A
A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding

Válságkezelõ és Felszámoló Zrt., 1061 Budapest, Paulay
Ede u. 45.

A Fõvárosi Bíróság
27.Fpk.01-06-004234/11. 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) MAX MONEY Zálogház és
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (1076
Budapest, Sajó u. 3.; cégjegyzékszáma: 01 09 664827;
adószáma: 12316515-2-42) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Real-Holding Fel-
számoló és Vagyonkezelõ Kft., 1132 Budapest, Victor Hu-
go u. 11–15.

A Fõvárosi Bíróság
27.Fpk.01-06-003755/20. 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) VAS-KRISTÓF Kereskedel-
mi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság [1052
Budapest, Bécsi u. 2. (sarok: Kristóf tér 5.); cégjegyzék-
száma: 01 09 666986; adószáma: 12328891-2-41] adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CRAC-ORG Felszá-
moló és Csõdmenedzser Zrt., 1075 Budapest, Károly
krt. 3/A félem. 13.

A Fõvárosi Bíróság
10.Fpk.01-06-005015/21. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 7. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) ZIRVE Export-Import Kereske-
delmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (1054 Budapest,
Zoltán utca 9.; cégjegyzékszáma: 01 09 674687; adószá-
ma: 12102848-2-41) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

Nem bejegyzett elnevezése(i):
ZIRVE Takarító Korlátolt Felelõsségû Társaság
ZIRVE Takarító Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1163 Budapest, XVI. ker. Gerenda u. 8. sz.
9228 Halászi, Bem József u. 2/C
1087 Budapest, Kõbányai út 21.
1089 Budapest, Orczy út 46–48.
1074 Budapest, Rákóczi út 54. 2. em. 206.
1096 Budapest, Lenhossék u. 39. mfszt. 6.
Nem bejegyzett székhelye(i):
8360 Keszthely, Balassi Bálint u. 29.
8360 Keszthely, Balassa Bálint u. 29.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. Hetényi Géza és

Tsa Felszámoló Kft., 1387 Pf. 46, 1137 Budapest, Szent
István krt. 4.
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A Fõvárosi Bíróság
3.Fpk.01-07-002729/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 6. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) M2-H2 PLAN Gazdasági Tanács-
adó és Beruházás Szervezési Szolgáltató Korlátolt Fele-
lõsségû Társaság (1172 Budapest, Rózsaszál u. 9.; cég-
jegyzékszáma: 01 09 680920; adószáma: 11876009-2-42)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: A CONT ( O)-ROLL
Kft., 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 40–41.

A Fõvárosi Bíróság
24.Fpk.01-07-002238/10. 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) Innovation 3000 Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (rövidített
elnevezése: Innovation 3000 Kft.) (1161 Budapest,
Csömöri u. 184.; cégjegyzékszáma: 01 09 682594; adószá-
ma: 11907626-2-42) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: AGRO ALBA Szol-
gáltató Zrt., 1055 Budapest, Stollár Béla u. 3/A.

A Fõvárosi Bíróság
10.Fpk.01-07-001477/8. 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) TABCO Kereskedelmi és Szolgál-
tató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1037 Budapest,
Erdõalja út 80.; cégjegyzékszáma: 01 09 686735; adószá-
ma: 11988571-2-41) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Zrt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. em., levelezési cím: 1399 Bp. Pf. 701/313.

A Fõvárosi Bíróság
2.Fpk.01-07-000286/14. 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) Magyar Film-Kapcsolat
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1055 Buda-
pest, Markó u. l/A 4. em. 1.; cégjegyzékszáma: 01 09
687964; adószáma: 12472639-2-41) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1031 Budapest, Rozália utca 53.
1061 Budapest, Andrássy út 12.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CREDIT-AUDIT

Üzletviteli Szolgáltató Kft., 1137 Budapest, Radnóti Mik-
lós u. 2.

A Fõvárosi Bíróság
17.Fpk.01-07-005196/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 9. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) FH INVEST Ingatlanforgalmazó és
Fejlesztõ Korlátolt Felelõsségû Társaság (1095 Buda-
pest, Dandár u. 28.; cégjegyzékszáma: 01 09 689600; adó-
száma: 11135869-2-43) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1181 Budapest, Besence u. 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding

Válságkezelõ és Felszámoló Zrt., 1061 Budapest, Paulay
Ede u. 45.

A Fõvárosi Bíróság
15.Fpk.01-06-001183/20. 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) OHM-MEGA Építõipari Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság (1201 Budapest, Berkenye sétány 9.; cégjegyzékszá-
ma: 01 09 690170; adószáma: 12314795-2-43) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
2030 Érd, Árva u. 13.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. Hetényi Géza és
Tsa Felszámoló Kft., 1387 Pf. 46., 1137 Budapest, Szent
István krt. 4.

A Fõvárosi Bíróság
27.Fpk.01-07-000034/8. 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) musicoutletshop.net Keres-
kedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (1141 Buda-
pest, Paskál Malom u. 10/A 2. em. 9.; cégjegyzékszáma:
01 09 699535; adószáma: 12707962-2-42) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Music Express Hungary Hangfelvétel Kiadó, Kereske-

delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1147 Budapest, Czobor u. 33/B
1148 Budapest, Fogarasi út 64.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és

Vagyonkezelõ Zrt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. em., levelezési cím: 1399 Bp. Pf. 701/313.

A Fõvárosi Bíróság
27.Fpk.01-07-003007/6. 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) „ONline24” Digitális Manufaktúra
Nyomdaipari Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság (1115 Budapest, Fraknó u. 28/B 7. em. 22. Telephelye:
1113 Budapest, Bartók B. út 152/C I/110.; cégjegyzékszá-
ma: 01 09 700561; adószáma: 12727908-2-43) adós fel-
számolását fõeljárásként 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
10.Fpk.01-06-004552/21. 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) Office Point Kereskedelmi és

Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1078 Buda-
pest, Garay u. 11. fszt. 5.; cégjegyzékszáma: 01 09
702279; adószáma: 12763814-2-42) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1093 Budapest, Lónyai u. 16.
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
10.Fpk.01-07-000772/18. 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) IP Security Információvédel-
mi Korlátolt Felelõsségû Társaság (1165 Budapest,
Gizella tér 2.; cégjegyzékszáma: 01 09 703048; adószáma:
12779369-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
1093 Budapest, Közraktár u. 22/B
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és

Vagyonkezelõ Zrt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. em., levelezési cím: 1399 Bp. Pf. 701/313.

A Fõvárosi Bíróság
2.Fpk.01-06-001714/25. 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) „EVO-FLAT” Ingatlanfej-
lesztõ, Építõ és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (1157 Budapest, Nyírpalota út 5.; cégjegyzékszáma:
01 09 703715; adószáma: 12793732-2-42) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Duna Libra Közgaz-
dász Zrt., 1062 Budapest, Andrássy út 91.; levelezési cím:
1364 Budapest Pf. 87.

A Fõvárosi Bíróság
2.Fpk.01-06-005576/22. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 20. napján jogerõre

2007/44. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2835



emelkedett végzésével a(z) MENRENT Munkaerõ-köz-
vetítõ Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1211
Budapest, Varrógépgyár utca 8–10.; cégjegyzékszáma:
01 09 705932; adószáma: 12839030-2-43) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1211 Budapest, Gyepsor u. 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ECONOMIX Köz-

gazdász Egyetemi Zrt., 1115 Budapest, Ildikó utca 21.
1518 Bp. Pf. 14.

A Fõvárosi Bíróság
18.Fpk.01-06-007104/15. 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) Szektor 2002 Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (1239 Budapest, Ócsai
út 4. fszt. 5.; cégjegyzékszáma: 01 09 706274; adószáma:
12846366-2-43) 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
11.Fpk.01-06-005696/14. 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) TICK ÉS TÁRSAI Mérnöki,
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (1221 Budapest, Péter Pál u. 95.; cégjegyzékszáma:
01 09 706652; adószáma: 12853939-2-43) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

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
10.Fpk.01-06-006188/18. 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) HUSZÁR-BAU Ingatlanfej-
lesztõ, Beruházó és Kivitelezõ Korlátolt Felelõsségû
Társaság, korábbi neve: BLAUTREND Ingatlanfej-
lesztõ, Beruházó és Kivitelezõ Kft. (1188 Budapest,

Címer u. 37/A, korábbi székhely: 1221 Bp., Jobbágy
u. 35.; cégjegyzékszáma: 01 09 707073; adószáma:
11508612-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
Szabó és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság
BLAUTREND Ingatlanfejlesztõ, Beruházó és Kivitele-

zõ Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
5000 Szolnok Tiszaliget, Turisztikai Központ
5000 Szolnok, Bocskai u. 23.
1221 Budapest, Jobbágy u. 35.
A bíróság által kijelölt felszámoló: AGREEMENT

Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft., 1114 Budapest,
Bocskai u. 9., cégjegyzékszáma: 01 09 719575.

A Fõvárosi Bíróság
15.Fpk.01-07-003592/5. 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) Lampson Import-Export
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság „végelszámolás alatt” (1087 Budapest, Kõbányai
út 21.; cégjegyzékszáma: 01 09 707706; adószáma:
12874385-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
Lampson Import-Export Kereskedelmi és Szolgáltató

Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. Hetényi Géza és

Tsa Felszámoló Kft., 1387 Pf. 46., 1137 Budapest, Szent
István krt. 4.

A Fõvárosi Bíróság
1.Fpk.01-07-002681/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. június 28. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) S.K. XXI. Kereskedelmi és Szolgál-
tató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1133 Budapest,
Ipoly u. 1/A; cégjegyzékszáma: 01 09 710895; adószáma:
12936890-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Válságmenedzser
Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft., 1039 Budapest, Petõfi
Sándor u. 3.
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A Fõvárosi Bíróság
16.Fpk.01-05-004804/21. 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) ANGOLDA FOR KIDS
Nyelvoktató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1137 Bu-
dapest, Szent István park 22. I. em. 2.; cégjegyzékszáma:
01 09 715897; adószáma: 13041818-2-41) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó ZRt., 1146 Budapest, Cházár And-
rás u. 9.

A Fõvárosi Bíróság
2.Fpk.01-06-004969/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. július 19. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) RIVERTON Beruházó és Ügyviteli
Korlátolt Felelõsségû Társaság (1034 Budapest, Szent-
endrei u. 89–93.; cégjegyzékszáma: 01 09 716404; adó-
száma: 13051790-2-41) adós felszámolását fõeljárásként
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
3.Fpk.01-07-003066/9. 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) IMAGE Grafikai Stúdió Szolgál-
tató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1045 Budapest,
Istvántelki út 69., telephelye: 1136 Budapest, Pannónia
u. 50.; cégjegyzékszáma: 01 09 721110; adószáma:
13148946-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: TAX-AUDIT Vál-
lalkozási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 1141 Buda-
pest, Jeszenák János u. 59.

A Fõvárosi Bíróság
23.Fpk.01-07-001276/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 11. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) ING-VESTOR Ingatlanfor-
galmazó és Beruházó Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1012 Budapest, Várfok u. 15/B; cégjegyzékszáma: 01 09
726870; adószáma: 13273251-2-41) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1136 Budapest, Hegedûs Gy. u. 27/A 2. em. 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Budapest Holding

Elsõ Hazai Vagyonkezelõ ZRt., 1115 Budapest, Bartók
Béla út 92–94.

A Fõvárosi Bíróság
10.Fpk.01-07-000924/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 1. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Coffee & Cafe Vendéglátóipari és
Mûsorszervezõ Kft. (1031 Budapest, Zaránd u. 19.; cég-
jegyzékszáma: 01 09 728239; adószáma: 13300788-2-41)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CREDIT-AUDIT
Üzletviteli Szolgáltató Kft., 1137 Budapest, Radnóti Mik-
lós u. 2.

A Fõvárosi Bíróság
23.Fpk.01-06-005397/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 4. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) LORD DIGITAL Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1045
Budapest, Rózsa u. 33.; cégjegyzékszáma: 01 09 730802;
adószáma: 13004059-2-41) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
LORD INSERT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1119 Budapest, Etele u. 22.
6723 Szeged, Sólyom u. 14.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: YPLON Vagyonke-
zelõ, Felszámoló és Pénzügyi Tanácsadó Kft., 1025 Buda-
pest, Csévi u. 11/B.

A Fõvárosi Bíróság
1.Fpk.01-07-001457/8. 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) Regency International Utazási
Iroda Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1147 Budapest, Fûrész utca 27. fszt. 1.; cégjegyzékszá-
ma: 01 09 735753; adószáma: 13449429-2-42) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: KVANTÁL Gazda-
sági Tanácsadó és Szolgáltató Kft., 1089 Budapest, Bláthy
Ottó u. 6–8.

A Fõvárosi Bíróság
10.Fpk.01-06-007116/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 6. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) YELLOW Kereskedõház Keres-
kedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1149 Budapest, Répásy Mihály utca 2. 8. em. 48.; cég-
jegyzékszáma: 01 09 738285; adószáma: 13496713-2-42)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCORDAT Fel-
számoló Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 10/A fszt. 1.

A Fõvárosi Bíróság
11.Fpk.01-06-000910/19. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. június 8. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Tápio-Hid Acélszerkezet gyártó,
szerelõ, mûszaki Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû
Társaság (1188 Budapest, Nyárfás sor 15.; cégjegyzék-
száma: 01 09 739125; adószáma: 10954773-2-43) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelyei(i):
2766 Tápioszele, Pesti u. 30.
2766 Tápiószele, Szövetség út 4.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Szolgáltató Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I/4.

A Fõvárosi Bíróság
1.Fpk.01-06-006524/11. 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) KAZY-KÕ Építõipari és Ke-
reskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (1113 Buda-
pest, Bartók Béla utca 74. 1. em. 2.; cégjegyzékszáma:
01 09 862411; adószáma: 13575577-2-43) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: GORDIUS CON-
SULTING Gazdasági Pénzügyi Tanácsadó és Vagyonér-
tékelõ Zrt., 1143 Budapest, Besnyõi u. 13., 1576 Budapest,
Pf. 52.

A Fõvárosi Bíróság
25.Fpk.01-06-007098/13. 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) BALIS TRANS Kereskedel-
mi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1204
Budapest, Versec utca 19.; cégjegyzékszáma: 01 09
863114; adószáma: 11830825-2-43) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
2360 Gyál, Mátyás király u. 66.
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
17.Fpk.01-07-004412/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 6. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Huspiac Kereskedelmi Korlátolt
Felelõsségû Társaság (1095 Budapest, Dandár u. 28.,
fióktelepek: 2220 Vecsés, Széchenyi u. 70., 2220 Vecsés,
Lõrinci út 45.; cégjegyzékszáma: 01 09 883049; adószá-
ma: 12177767-2-43) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.
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Elõzõ székhelye(i):
2220 Vecsés, Széchenyi u. 70.
1181 Budapest, Besence u. 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding

Válságkezelõ és Felszámoló Zrt., 1061 Budapest, Paulay
Ede u. 45.

A Fõvárosi Bíróság
15.Fpk.01-06-007021/22. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 5. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Budapesti Vegyimûvek zártkörûen
mûködõ Részvénytársaság (1097 Budapest, Illatos
út 19–23.; cégjegyzékszáma: 01 10 042218; adószáma:
10841255-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
Budapesti Vegyimûvek Részvénytársaság
Elõzõ székhelye(i):
1097 Budapest, Kén u. 5.
Jogelõd(ök):
Budapesti Vegyimûvek
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és

Vagyonkezelõ Zrt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. em., levelezési cím: 1399 Bp., Pf. 701/313.

A Fõvárosi Bíróság
15.Fpk.01-05-002358/19. 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) ERENDER Kereskedelmi és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2225 Üllõ,
Gyömrõi út 73.; cégjegyzékszáma: 13 09 110174; adószá-
ma: 12189270-2-13) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

Elõzõ székhelyei(i):
1214 Budapest, Szent István u. 1/C VII/41.
1035 Budapest, Szentendrei út 4. 1. em. 6.
1037 Budapest, Csillaghegyi út 19–21.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és

Vagyonkezelõ Zrt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. em., levelezési cím: 1399 Bp. Pf. 701/313.

A Baranya Megyei Bíróság
3.Fpk.02-07-000177/11. 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) „PETRUS” Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (7627 Pécs, Rigóder
u. 18.; cégjegyzékszáma: 02 06 060651; adószáma:
20019574-2-02) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
„PETRUS” Kiadói és Gazdasági Tanácsadó Betéti Tár-

saság
Elõzõ székhelye(i):
7624 Pécs, Bolgár Elek u. 4.
A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válság-

kezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 09 079347.

A Baranya Megyei Bíróság
7.Fpk.02-07-000292/12. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 10. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) „PALIMADARAK” Vendéglátó,
Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (7623
Pécs, Petõfi S. utca 59.; cégjegyzékszáma: 02 06 067752;
adószáma: 20197760-2-02) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
7623 Pécs, Petõfi S. u. 58.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereske-

delmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1135 Buda-
pest, Csata u. 11., cégjegyzékszáma: 01 10 041640.

A Baranya Megyei Bíróság
7.Fpk.02-07-000408/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 10. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Gál & Gál 2002 Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (cégjegyzékszáma: 02 06
070554) adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCORDAT Fel-
számoló Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 10/A, cégjegyzék-
száma: 01 09 562281. (A helyi kirendeltség címe: 7624
Pécs, Budai Nagy Antal u. 1. I. em. 107.)
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A Baranya Megyei Bíróság
7.Fpk.02-06-000504/20. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. július 4. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) HORVÁTH SECURITY Szolgál-
tató Betéti Társaság (cégjegyzékszáma: 02 06 071265)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszá-
moló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40. II/16., cégjegyzékszáma: 01 10 045659.

A Baranya Megyei Bíróság
3.Fpk.02-07-000184/18. 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) ALPENBAU ÉPÍTÕIPARI SZOL-
GÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KORLÁTOLT
FELELÕSSÉGÛ TÁRSASÁG (7691 Mindszentgodisa,
Kossuth u. 80.; cégjegyzékszáma: 02 09 062599; adó-
száma: 11012782-2-02) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
LAKITER Építõipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kor-

látolt Felelõsségû Társaság
LAKITER Építõipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kor-

látolt Felelõsségû Társaság „felszámolás alatt”
LAKITER Építõipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kor-

látolt Felelõsségû Társaság
LAKITER Építõipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kor-

látolt Felelõsségû Társaság „felszámolás alatt”
LAKITER Építõipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kor-

látolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
7391 Mindszentgodisa, Petõfi u. 20.
Jogelõd(ök):
Petõ Broyler Baromfiteny észtõ és Kereskedelmi Korlá-

tolt Felelõsségû 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.02-07-000469/9. 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) PÉCSI SZIKLA Kereskedel-
mi és Vendéglátóipari Korlátolt Felelõsségû Társaság
(7624 Pécs, Boszorkány utca 2.; cégjegyzékszáma: 02 09
063565; adószáma: 11361952-2-02) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
TEXTUS 5 Kereskedelmi és Vendéglátóipari Korlátolt

Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
7624 Pécs, Szegfû u. 2.
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
3.Fpk.02-07-000302/9. 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) Kömény és Társa Kereske-
delmi és Korlátolt Felelõsségû Társaság (7763 Sze-
mely-Szentkútpuszta, Fõ út 4.; cégjegyzékszáma: 02 09
070123; adószáma: 13511421-2-02) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS Álta-
lános Vállalkozási Zrt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. lház. 7–8., cégjegyzékszáma: 01 10 044074. (A helyi
kirendeltség címe: 7621 Pécs, Mátyás király u. 21.; levél-
cím: 7601 Pécs, Pf. 378.)

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
10.Fpk.03-07-000606/4. 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) KOLORA Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(6400 Kiskunhalas, Szép u. 11.; cégjegyzékszáma: 03 06
110797; adószáma: 21029215-2-03) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
KOLORA Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: CRAC-ORG Felszá-

moló és Csõdmenedzselõ Zrt., 1075 Budapest, Károly
krt. 3/A félemelet 13., cégjegyzékszáma: 01 10 045271.

2840 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2007/44. szám



A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
10.Fpk.03-07-000458/5. 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) BALLABÁS Kereskedelmi és Szol-
gáltató Betéti Társaság (6100 Kiskunfélegyháza, Mezõsi
K. u. 6.; cégjegyzékszáma: 03 06 110887; adószáma:
21050938-2-03) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: PANNON VA-
GYONKEZELÕ FELSZÁMOLÓ Tanácsadói Kft., 1025
Budapest, Szépvölgyi út 52., cégjegyzékszáma: 01 09
063050.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
10.Fpk.03-07-000457/5. 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) „JU-SCAN” Fuvarozó és Kereske-
delmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (6100 Kiskunfél-
egyháza, Akácfa u. 14.; cégjegyzékszáma: 03 09 108114;
adószáma: 11981749-2-03) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

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
10.Fpk.03-07-000051/16. 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) SWEETSON HUNGARY Ipari és
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (6230
Soltvadkert, Szentháromság utca 100.; cégjegyzékszáma:
03 09 109260; adószáma: 12707632-2-03) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

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
10.Fpk.03-07-000604/4. 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) BOB-MÁRC Építõipari, Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság „végelszámolás alatt” (6066 Tiszaalpár, Várkert
utca 10.; cégjegyzékszáma: 03 09 110689; adószáma:
13058302-2-03) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
BOB-MÁRC Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató

Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: CRAC-ORG Felszá-

moló és Csõdmenedzselõ Zrt., 1075 Budapest, Károly
krt. 3/A félemelet 13., cégjegyzékszáma: 01 10 045271.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
10.Fpk.03-07-000375/8. 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) Horváth Szerelõ-Javító és Üzemel-
tet ési Korlátolt Felelõsségû Társaság (6075 Páhi,
II. körzet tanya 76.; cégjegyzékszáma: 03 09 113357; adó-
száma: 13684895-2-03) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereske-
delmi és Pénzügyi Szervezési-Tanácsadó Zrt., 1134 Buda-
pest, Csata u. 11. mfszt. 7., cégjegyzékszáma: 01 10
041640.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
10.Fpk.03-07-000450/5. 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) PANNON-IMPERIAL Kereskedel-
mi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (6400
Kiskunhalas, Fazekas Gábor u. 118.; cégjegyzékszáma:
03 09 113804; adószáma: 11630137-2-03) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
BELGOTEX TRADING Kereskedelmi és Szolgáltató

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2800 Tatabánya, Táncsics M. út 2/B
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2800 Tatabánya, Táncsics M. út 2/1.
6000 Kecskemét, Szent István város 27.
1237 Budapest, Borona u. 6.
1081 Budapest, Kiss J. u. 4.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és

Vagyonkezelõ Zrt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.,
cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
10.Fpk.03-07-000336/10. 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) RAT-TEX Kereskedelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság (6090 Kunszentmiklós,
Móra F. utca 14.; cégjegyzékszáma: 03 09 113885; adó-
száma: 13793560-2-03) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CREDIT PLUSZ
Szolgáltató Kft., 7100 Szekszárd, Mikes u. 9–11., cégjegy-
zékszáma: 17 09 001262.

A Békés Megyei Bíróság
7.Fpk.04-06-000375/20. 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) MEDITERM PLUSSZ Termelõ,
Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság (5666
Medgyesegyháza, Damjanich u. 28.; cégjegyzékszáma:
04 06 005926; adószáma: 20571166-2-04) adós felszámo-
lását 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 Békés Megyei Bíróság
6.Fpk.04-07-000148/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 23. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) TÜN-IZ-TEXT Kereskedel-
mi és Szolgáltató Betéti Társaság (5600 Békéscsaba,
Baross utca 18/5/A; cégjegyzékszáma: 04 06 006849; adó-

száma: 21113956-2-04) 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 Békés Megyei Bíróság
6.Fpk.04-07-000197/6. 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) Knyihár és Társa Kereskedelmi Be-
téti Társaság (5600 Békéscsaba, Németh L. utca 10.; cég-
jegyzékszáma: 04 06 006980; adószáma: 21185748 1 04)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: TAXCO Vagyonke-
zelõ és Gazdasági Szakértõ Kft., 1145 Budapest, Jávor
u. 11/A, cégjegyzékszáma: 01 09 739104.

A Békés Megyei Bíróság
2.Fpk.04-07-000188/6. 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) DOMJÁN KLIMA-TECH
Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (5600 Bé-
késcsaba, Orosházi u. 112.; cégjegyzékszáma: 04 06
007476; adószáma: 21577017-2-04) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: COOP Szeged Ke-
reskedelmi Regionális Rt., 6721 Szeged, Szent István
tér 16., cégjegyzékszáma: 06 10 000275.

A Békés Megyei Bíróság
7.Fpk.04-07-000076/13. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. július 24. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) KAZÉPTEK Kereskedelmi és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (5900 Orosháza,
Vásárhelyi u. 51.; cégjegyzékszáma: 04 09 002166; adó-
száma: 11043034-2-04) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: LQD Pénzügyi és
Gazdasági Szakértõ Kft., 1032 Budapest, Vályog u. 2–4.,
cégjegyzékszáma: 01 09 566001.

A Békés Megyei Bíróság
6.Fpk.04-07-000185/7. 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) „YORMA” Magyar–Jordán, Ipari
és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (5623
Békéscsaba, Pacsirta u. 3.; cégjegyzékszáma: 04 09
002593; adószáma: 11047784-2-04) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Zrt., 1146 Budapest, Cházár András u. 9., cégjegyzékszá-
ma: 01 10 043926.

A Békés Megyei Bíróság
6.Fpk.04-07-000193/7. 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) „OROS-KINCSEM” Szolgáltató és
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (5905
Orosháza, Babits M. u. 15.; cégjegyzékszáma: 04 09
003617; adószáma: 11056665-1-04) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: TREND Gazdasági
Képviseleti Kft., 1024 Budapest, Lövõház u. 16/B II/17.,
cégjegyzékszáma: 01 09 867547.

A Békés Megyei Bíróság
2.Fpk.04-07-000194/6. 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) „MobilJob” Munkaerõ-köz-
vetítõ és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(5515 Ecsegfalva, Kossuth L. u. 56.; cégjegyzékszáma:
04 09 006052; adószáma: 13119043-2-04) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
5630 Békés, X. tanya 63.

A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válság-
kezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 10 041773.

A Békés Megyei Bíróság
6.Fpk.04-07-000189/6. 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) „BOXER-KOP” Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (5622 Kö-
röstarcsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 22.; cégjegyzékszáma: 04
09 006309; adószáma: 12802373 2 04) adós felszámolá-
sát fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: LQD Pénzügyi és
Gazdasági Szakértõ Kft., 1032 Budapest, Vályog u. 2–4.,
cégjegyzékszáma: 01 09 566001.

A Békés Megyei Bíróság
2.Fpk.04-07-000190/6. 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) HÉJJASPLAST Mûanyag-
termék Gyártó, Építõipari, Kereskedelmi és Szolgál-
tató Korlátolt Felelõsségû Társaság (5900 Orosháza,
Tanya 47.; cégjegyzékszáma: 04 09 006950; adószáma:
13656292-2-04) 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 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
8.Fpk.05-07-000293/7. 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) „MA-NEM” Mérnökiroda, Keres-
kedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (3794 Boldva,
Mátyás király u. 44.; cégjegyzékszáma: 05 06 000517;
adószáma: 21222078-2-05) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.
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Elõzõ elnevezése(i):
„MA-NEM” Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Tár-

saság
Elõzõ székhelye(i):
3526 Miskolc, Pozsonyi u. 42. 3/3.
3519 Miskolc, Baghy Gy. u. 3.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasá-

gi Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Honvéd u. 8. 1. em. 2.,
cégjegyzékszáma: 01 09 269955.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
9.Fpk.05-07-000259/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. július 24. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) VARGA Jármûvezetõ-képzõ, Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszá-
molás alatt” (3508 Miskolc, Futó u. 5.; cégjegyzékszáma:
05 06 003820; adószáma: 21281844-2-05) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
VARGA & JUHÁSZ Jármûvezetõ-képzõ és Szolgáltató

Betéti Társaság
VARGA & LASSU Jármûvezetõ-képzõ és Szolgáltató

Betéti Társaság
VARGA Jármûvezetõ-képzõ, Kereskedelmi és Szolgál-

tató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: AGRO ALBA Szol-

gáltató Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság, 1055 Bu-
dapest, Stollár Béla u. 3/A V/1., cégjegyzékszáma: 01 10
043170.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
8.Fpk.05-07-000288/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 6. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) BÁLINT ÉS TÁRSA Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (3927 Gesztely, Fõ
út 46.; cégjegyzékszáma: 05 06 006601; adószáma:
21313345-2-05) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
„ÁDÁM ÉS TSA” Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti

Társaság
Elõzõ székhelye(i):
3508 Miskolc, Kürt u. 11.
3923 Újharangod, Akác u. 7.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CONTACT NORD
Felszámoló, Vagyonkezelõ Kft., 1078 Budapest, István
u. 47. II/14., cégjegyzékszáma: 01 09 463743.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
9.Fpk.05-07-000219/7. 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) SULLER Kereskedelmi-Termelési
és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(3900 Szerencs, Radnóti út 15. szám.; cégjegyzékszáma:
05 06 008072; adószáma: 21327922-1-05) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
SCHULTZ Kereskedelmi-Termelési és Szolgáltató Be-

téti Társaság
SULLER Kereskedelmi-Termelési és Szolgáltató Betéti

Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: AGRO ALBA Szol-

gáltató Záetköeûen Mûködõ Részvénytársaság, 1055 Bu-
dapest, Stollár Béla u. 3/A V/1., cégjegyzékszáma: 01 10
043170.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
8.Fpk.05-07-000299/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 6. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) BREVET-TREND Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (3571 Alsózsolca, Lévay
u. 29.; cégjegyzékszáma: 05 06 009819; adószáma:
20320324-2-05) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
ZEPT-R 99 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Tár-

saság
ELECTRECORD Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti

Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: DECIMA Felszá-

moló Kft., 1143 Budapest, Hungária krt. 80/A 1. em. 3.,
cégjegyzékszáma: 01 09 878016.
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A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
9.Fpk.05-07-000143/10. 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) GRAFÉRIA Nyomdaipari és Szol-
gáltató Betéti Társaság (3770 Sajószentpéter, Újbánya-
telep 1.; cégjegyzékszáma: 05 06 014212; adószáma:
21853102-2-05) 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 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
2.Fpk.05-07-000370/7. 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) BO-LEN Kereskedelmi és Szolgál-
tató Betéti Társaság (3458 Tiszakeszi, Orgona út 4.; cég-
jegyzékszáma: 05 06 015250; adószáma: 22168258 2 05)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CONTACT NORD
Felszámoló, Vagyonkezelõ Kft., 1078 Budapest, István
u. 47. II/14., cégjegyzékszáma: 01 09 463743.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
9.Fpk.05-07-000368/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. július 28. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) GENERAL GS Építõipari Betéti
Társaság (3910 Tokaj, Ady Endre u. 10.; cégjegyzékszá-
ma: 05 06 015595; adószáma: 22234230-2-05) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasá-
gi Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Honvéd u. 8. 1. em. 2.,
cégjegyzékszáma: 01 09 269955.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
8.Fpk.05-07-000420/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 6. napján jogerõre emelke-

dett végzésével a(z) PROFEST TEAM Építõipari és Ke-
reskedelmi Betéti Társaság (3663 Arló, Ady Endre
út 346.; cégjegyzékszáma: 05 06 016296; adószáma:
21849329-2-05) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
1048 Budapest, Székpatak u. 1. II/ 8.
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
9.Fpk.05-07-000455/6. 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) „PIROSKA TOTÁL”
Könyvvezetõ és Adótanácsadó Szolgáltató Korlá-
tolt Felelõsségû Társaság (3580 Tiszaújváros, Árpád
út 41. I/3.; cégjegyzékszáma: 05 09 003227; adószáma:
11072717-2-05) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

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
8.Fpk.05-07-000350/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 6. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) MÁRTON Kereskedelmi és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (3528 Miskolc,
Dráva u. 37. szám.; cégjegyzékszáma: 05 09 004913; adó-
száma: 11388847-2-05) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: „TÍZEK” Felszá-
moló Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., 1211 Budapest,
Gyepsor u. 1., cégjegyzékszáma: 01 09 729062.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
8.Fpk.05-07-000352/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 4. napján jogerõre emelke-
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dett végzésével a(z) GÉPVILLKER Ipariszolgáltató és
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (3581
Tiszaújváros, Ipartelep.; cégjegyzékszáma: 05 09 008658;
adószáma: 12579729-2-05) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES
Vagyonkezelõ és Felszámoló Zártkörûen Mûködõ Rész-
vénytársaság, 1146 Budapest, Cházár András u. 9., cég-
jegyzékszáma: 01 10 043611.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
9.Fpk.05-07-000426/4. 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) LORINCO Kereskedelmi és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás
alatt” (3527 Miskolc, Zsigmondi u. 2.; cégjegyzékszáma:
05 09 010119; adószáma: 12976676-2-05) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
PANNONHARD Kereskedelmi és Szolgáltató Korlá-

tolt Felelõsségû Társaság
LORINCO Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fele-

lõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
3529 Miskolc, Budai J. u. 1.
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
9.Fpk.05-07-000378/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 14. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) DIGIT-WILL Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (3527
Miskolc, József Attila u. 57.; cégjegyzékszáma: 05 09
010282; adószáma: 13019802-2-05) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ALEXANDER &
CO Gazdasági Szaktanácsadó Kft., 1054 Budapest, Hon-
véd u. 8., cégjegyzékszáma: 01 09 709122.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
8.Fpk.05-07-000355/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 5. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) PRINCZ FRIGO TRANS Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(3898 Pányok, Fõ út 39.; cégjegyzékszáma: 05 09 012787;
adószáma: 13639864-2-05) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Jogelõd(ök):
Princz Frigo Trans Teherfuvarozó Egyéni Cég
A bíróság által kijelölt felszámoló: ADVOCAT Szol-

gáltató és Kereskedelmi Kft., 1042 Budapest, Árpád
u. 57–59. I/7., cégjegyzékszáma: 01 09 883587.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
8.Fpk.05-07-000292/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 5. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) MISKOLC-BAU Építõ és Kereske-
delmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (3527 Miskolc,
József A. u. 57.; cégjegyzékszáma: 05 09 013222; adószá-
ma: 13746252-2-05) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válság-
kezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 09 079347.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
7.Fpk.05-07-000273/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 5. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) GMB ’04 Szolgáltató Korlátolt fele-
lõsségû társaság (3524 Miskolc, Mednyánszky utca 7.
fszt. 4.; cégjegyzékszáma: 05 09 013614; adószáma:
13187666-2-05) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelyei(i):
7621 Pécs, Nagy Flórián utca 9.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONTACT NORD

Felszámoló, Vagyonkezelõ Kft., 1078 Budapest, István
u. 47. II/14., cégjegyzékszáma: 01 09 463743.
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A Csongrád Megyei Bíróság
8.Fpk.06-07-000379/8. 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) CSÚCS Kereskedelmi és
Szolgáltató Bt. (6721 Szeged, Maros u. 22.; cégjegyzék-
száma: 06 06 005584; adószáma: 21721735-1-06) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelyei(i):
6723 Szeged, Sólyom u. 13/B
A bíróság által kijelölt felszámoló: NOVUM Pénzügyi,

Gazdasági Tanácsadó és Mûszaki Szolgáltató Kft., 1068
Budapest, Benczúr u. 8. I. em. 5., cégjegyzékszáma: 01 09
268312.

A Csongrád Megyei Bíróság
8.Fpk.06-07-000294/11. 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) FA-ADÓ 2000 Faipari és
Szolgáltató Betéti Társaság (6800 Hódmezõvásárhely,
Magvetõ u. 15.; cégjegyzékszáma: 06 06 006540; adószá-
ma: 21732553-1-06) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
BODÓ-KÉRDÕ Faipari és Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Fel-

számoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 33/ A. I. em. 1., cégjegyzékszáma: 01 09 724084. (A he-
lyi kirendeltség címe: 6720 Szeged, Deák F. u. 2. mfszt. 7.)

A Csongrád Megyei Bíróság
8.Fpk.06-07-000398/8. 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) AGRO-SAROK Keres-
kedelmi és Szolgáltató Kft (6787 Zákányszék, József A.
u. 57.; cégjegyzékszáma: 06 09 003541; adószáma:
11097215-2-06) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
AGRO-SAROK Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
6787 Zákányszék, Bordányi u. 2.
6725 Szeged, Oltványi u. 5.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉG-CONTROLL
Felszámoló, Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft., 1077 Bu-
dapest, Dohány u. 54., cégjegyzékszáma: 01 09 690835.
(A helyi kirendeltség címe: 6720 Szeged, Kölcsey u. 13.)

A Fejér Megyei Bíróság
1.Fpk.07-07-000136/16. 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) ALBATEX Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (8000 Székesfehérvár, Szö-
vetség utca 40.; cégjegyzékszáma: 07 06 004625; adószá-
ma: 22058991-2-07) adós fizetésképtelenségét megállapí-
totta és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
8000 Székesfehérvár, Semmelweis Ignác u. 19. VII/1.
8000 Székesfehérvár, Cserepes köz 7. 4. em. 30.
A bíróság által kijelölt felszámoló: BIS Csõdgondnok

és Tanácsadó Zrt., 1123 Budapest, Ráth György u. l/C,
cégjegyzékszáma: 01 10 043489.

A Fejér Megyei Bíróság
3.Fpk.07-07-000328/7. 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) BO-NÉ Építõipari Betéti
Társaság (2400 Dunaújváros, Esze Tamás u. 12.
3. em. 3.; cégjegyzékszáma: 07 06 010441; adószáma:
21028795-2-07) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1146 Budapest, Cházár A.
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926.

A Fejér Megyei Bíróság
3.Fpk.07-07-000103/13. 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) C.S.P.-T Számítástechnikai, Építõ-
ipari és Szolgáltató Betéti Társaság (2400 Dunaújváros,
Fáy András u. 10. 7. em. 2.; cégjegyzékszáma: 07 06
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012628; adószáma: 21887031-1-07) adós fizetésképtelen-
ségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazdasá-
gi Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Honvéd u. 8. 1. em. 2.,
cégjegyzékszáma: 01 09 269955.

A Fejér Megyei Bíróság
7.Fpk.07-07-000327/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 7. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) RAPESZ Kereskedelmi és Szol-
gáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (2451 Er-
csi, Dózsa György út 94.; cégjegyzékszáma: 07 06
012856; adószáma: 21941043-2-07) adós fizetésképtelen-
ségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
RAPESZ Kereskedelmi és Szolgáltató 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 Fejér Megyei Bíróság
1.Fpk.07-07-000284/5. 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) Alapszínt Építõipari és Ke-
reskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (8152
Kõszárhegy, Fõ u. 116.; cégjegyzékszáma: 07 09 009033;
adószáma: 12935899-2-07) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
8000 Székesfehérvár, Móricz Zs. u. 4.
A bíróság által kijelölt felszámoló: GORDIUS CON-

SULTING Gazdasági Pénzügyi Tanácsadó és Vagyonér-
tékelõ Zrt, 1143 Budapest, Besnyõi u. 13., cégjegyzékszá-
ma: 01 10 042573.

A Fejér Megyei Bíróság
1.Fpk.07-07-000084/13. 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) MOS-LAK 2003 Kereskedel-

mi, Szolgáltató és Ipari Korlátolt Felelõsségû Társaság
(8000 Székesfehérvár, Lépcsõ utca 3.; cégjegyzékszáma:
07 09 009501; adószáma: 13053060-2-07) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: RATIS Pénzügyi
Gazdasági és Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Aulich
u. 7. I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 668454.

A Fejér Megyei Bíróság
3.Fpk.07-07-000094/8. 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) „MENTOR-MARKE-
TING 03” Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(2400 Dunaújváros, Dobó I. u. 48.; cégjegyzékszáma:
07 09 009544; adószáma: 13063935-2-07) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
2400 Dunaújváros, Magyar út 108.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PÁTRIA CON-

SULT Gazdasági Tanácsadó és Vagyonkezelõ Zrt., 1034
Budapest, Seregély u. 13., cégjegyzékszáma: 01 09
066529.

A Fejér Megyei Bíróság
3.Fpk.07-07-000321/7. 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) HÉK Hazai Építõanyag Ke-
reskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (8000 Szé-
kesfehérvár, Seregélyesi u. 98-116.; cégjegyzékszáma:
07 09 009949; adószáma: 13162096-2-07) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 94.
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 Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
4.Fpk.08-07-000193/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 2. napján jogerõre emelke-
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dett végzésével a(z) JAGER-BAU 2000 Építõipari, Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság (9025 Gyõr, Fõ utca 42.; cégjegyzékszáma: 08 09
003865; adószáma: 11132440-2-08) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
KORONATÖLGY Faipari Korlátolt Felelõsségû Tár-

saság
Elõzõ székhelye(i):
9024 Gyõr, Nagy Imre u. 41.
9024 Gyõr, Ikva utca 30. A ép.
9024 Gyõr, Táncsics M. utca 8.
9028 Gyõr, Fehérvári út 80.
9011 Gyõr, Homokosori út 75.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és

Vagyonkezelõ Zrt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. emelet cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
6.Fpk.08-07-000264/5. 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) PROFIL-MESTER Építõipari és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (9174 Du-
naszeg, Petõfi utca 55.; cégjegyzékszáma: 08 09 009741;
adószáma: 12688858-2-08) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
HTCG SZOLGÁLTATÓ Korlátolt Felelõsségû Tár-

saság
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereske-

delmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1135 Buda-
pest, Csata u. 11. (1581 Budapest, Pf. 108.), cégjegyzék-
száma: 01 10 041640.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
6.Fpk.08-07-000171/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 5. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) PAPÍRKONTÁR Ipari, Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(9024 Gyõr, Nádor u. 18.; cégjegyzékszáma: 08 09
011969; adószáma: 13226943-2-08) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CONSULTATIO
Gazdasági és Adóügyi Tanácsadó Kft., 1121 Budapest,
Zugligeti út 6., cégjegyzékszáma: 01 09 062748.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
6.Fpk.08-07-000267/5. 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) HOLZMEISTER 2004 Építõipari
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (9029
Gyõr, Votinszky u. 41.; cégjegyzékszáma: 08 09 012441;
adószáma: 13343598-2-08) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES
Vagyonkezelõ és Felszámoló Rt., 1146 Budapest, Cházár
András u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043611.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
6.Fpk.08-07-000256/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 5. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) „AGRO KOMANA” Mezõgazda-
sági, Termelõ, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlá-
tolt Felelõsségû Társaság (9126 Gyarmat, Magyar
u. 80.; cégjegyzékszáma: 08 09 013110; adószáma:
11357588-2-08) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
8360 Keszthely, Kossuth L. u. 71.
8451 Takácsi, Petõfi S. u. 59.
8541 Takácsi, Petõfi Sándor u. 59.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PRUDENS PROFIT

CONTROLL Vagyonkezelõ Kft., 4625 Záhony, Szebecse
u. 4., cégjegyzékszáma: 08 09 007188.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
4.Fpk.08-07-000143/13. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 6. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) DIMEX 2005 Vendéglátóipari Kor-
látolt Felelõsségû Társaság (9026 Gyõr, Hédervári
út 24.; cégjegyzékszáma: 08 09 013190; adószáma:
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13528379-2-08) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I/4., cégjegyzékszá-
ma: 01 09 683720.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-07-000466/13. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 6. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) „ENDESZ-TERV” Építõipari
és Tervezõ Betéti Társaság (4024 Debrecen, Sas
utca 4. II/7.; cégjegyzékszáma: 09 06 002834; adószáma:
22843917ð2ð09) adós felszámolását fõðeljárásként elren-
delte.

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.09-07-000549/6. 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) „ORKO 2000” Szolgáltató és Ke-
reskedelmi Betéti Társaság (4026 Debrecen, Hortobágy
utca 11. 10. em. 62.; cégjegyzékszáma: 09 06 008154;
adószáma: 20233989-2-09) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

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
5.Fpk.09-07-000597/7. 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) „F-TEAM 2002” Kereske-
delmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4225 Debrecen,
Függetlenség utca 114.; cégjegyzékszáma: 09 06 011659;
adószáma: 21418017-3-09) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
4026 Debrecen, Honvéd utca 25. 4. em. 26.

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.09-07-000470/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 5. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) ANTIK KLUB kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4025 Debrecen, Jászai Mari
u. 2. alagsor.; cégjegyzékszáma: 09 06 012349; adószáma:
21576360-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
ANTIK KLUB Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Tár-

saság
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.09-07-000481/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 9. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) INDUL-ÉP 2003 Építõipari, Keres-
kedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4031 Debrecen,
István u. 31/B 4. em. 14.; cégjegyzékszáma: 09 06 013038;
adószáma: 21902787-2-09) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
4031 Debrecen, István u. 95. fszt. 5.
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.09-07-000460/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 5. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) TIMCAR Ipari, Kereskedelmi és
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Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4034 Deb-
recen, Vágóhíd utca 6.; cégjegyzékszáma: 09 09 010246;
adószáma: 13177344-2-09) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
4031 Debrecen, István út 21. VI. em. 50.
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
5.Fpk.09-07-000550/6. 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) Házcentrum Trade Szolgál-
tató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
(4225 Debrecen, Pál utca 8.; cégjegyzékszáma: 09 09
011134; adószáma: 13386023-2-09) 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 Heves Megyei Bíróság
3.Fpk.10-07-000262/5. 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) ZEUSZ-3000 Építõipari, Kereske-
delmi és Szolgáltató Betéti Társaság (3275 Detk, Petõfi
S. u. 72.; cégjegyzékszáma: 10 06 023432; adószáma:
20322371-2-10) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
INCAL-2000 Vagyonvédelmi és Általános Szolgáltató

Betéti Társaság
ZEUSZ-3000 Vagyonvédelmi, Kereskedelmi és Szol-

gáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
3200 Gyöngyös, Széna u. 3/2.
3275 Detk, Árpád út 49.
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.10-07-000042/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 9. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) KLAU Kiskereskedelmi és Építõ-
ipari Betéti Társaság (3023 Petõfibánya, Mária utca 3.
fszt. 2.; cégjegyzékszáma: 10 06 026071; adószáma:
21580277-2-10) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
2181 Iklad, Ságvári u. 11.
Nem bejegyzett székhelye(i):
1071 Budapest, Dembinszky utca 49. fszt. 3.
A bíróság által kijelölt felszámoló: RATIS Pénzügyi

Gazdasági és Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Aulich
u. 7. I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 668454.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
3.Fpk.11-07-070140/12. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 16. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Galiba 3 Szolgáltató Korlá-
tolt Felelõsségû Társaság (2800 Tatabánya, Komáromi
út 8. fszt. 1.; cégjegyzékszáma: 11 09 007640; adószáma:
12469053-2-11) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
GÉBER Vendéglátó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kor-

látolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2800 Tatabánya, Bánhidai ltp. 323. 2. em. 9.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING

Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I/4., cégjegyzékszá-
ma: 01 09 683720.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
1.Fpk.11-07-070589/10. 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) ARANY-PICASSO Keres-
kedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(2800 Tatabánya, Komáromi út 16. 2. em.; cégjegyzékszá-
ma: 11 09 008543; adószáma: 12780015-2-11) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.
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Elõzõ elnevezése(i):
ARANY-PICASSO Kereskedelmi és Szolgáltató Kor-

látolt Felelõsségû Társaság
ARANY-PICASSO Kereskedelmi és Szolgáltató Kor-

látolt Felelõsségû Társaság „felszámolás alatt”
A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES

Vagyonkezelõ és Felszámoló Rt., 1146 Budapest, Cházár
András u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043611.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
1.Fpk.11-07-070427/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 9. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) LUBAUK-1 Szolgáltató és Építõ-
ipari Korlátolt Felelõsségû Társaság (2533 Bajót,
Szabadság u. 107.; cégjegyzékszáma: 11 09 009056; adó-
száma: 12946923-2-11) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES
Vagyonkezelõ és Felszámoló Rt., 1146 Budapest, Cházár
András u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043611.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
3.Fpk.11-07-070214/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 16. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) SCH CONTACT Munka-
erõ-közvetítõ és Kölcsönzõ Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (2800 Tatabánya, Komáromi út 39. 1. em. 21.; cég-
jegyzékszáma: 11 09 009557; adószáma: 13117034-2-11)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Dual-Perfekt Gazda-
sági Tanácsadó Kft., 1111 Budapest, Karinthy F. u. 4–6.
II. em. 2., cégjegyzékszáma: 01 09 717900.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
3.Fpk.11-07-070220/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 14. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) KÁR-HOUSE Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2921
Komárom, Széchenyi u. 50.; cégjegyzékszáma: 11 09

010837; adószáma: 12826863-2-11) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
CAR-KÁR Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fele-

lõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1202 Budapest, Kulcsár u. 8.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉG-CONTROLL

Felszámoló, Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft., 1077 Bu-
dapest, Dohány u. 54., cégjegyzékszáma: 01 09 690835.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
3.Fpk.11-07-070545/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 23. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) PONTIS-HÚS Húsipari Ter-
melõ és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
(2900 Komárom, Marek J. út 5.; cégjegyzékszáma: 11 09
011014; adószáma: 13555830-2-11) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

Nem bejegyzett elnevezése(i):
PONTIS Húsipari Termelõ és Kereskedelmi Korlátolt

Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: TREND Gazdasági

Képviseleti Kft., 1024 Budapest, Lövõház u. 16/B 2/17.,
cégjegyzékszáma: 01 09 867547.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
3.Fpk.11-07-070538/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 3. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) HÛHÓ 2 Szolgáltató Korlá-
tolt Felelõsségû Társaság (2800 Tatabánya, Komáromi
út 31. fszt. 1.; cégjegyzékszáma: 11 09 011559; adószáma:
12661358-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
MARATHON MAROS TRANSZ Kereskedelmi és

Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2626 Nagymaros, Elsõvölgy 916.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dual-Perfekt Gazda-

sági Tanácsadó Kft., 1111 Budapest, Karinthy F. u. 4–6.
II. em. 2., cégjegyzékszáma: 01 09 717900.
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A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
1.Fpk.11-07-070147/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 11. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) FEHÉRVÁR-BAU Építõipari
Korlátolt Felelõsségû Társaság (2800 Tatabánya, Fõ
tér 20.; cégjegyzékszáma: 11 09 012187; adószáma:
13554145-2-07) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
8000 Székesfehérvár, Tóvárosi ln. 9. fszt. 1.
7041 Vajta, József A. utca 12.
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.12-07-000197/6. 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) AN-REALBAU Építõipari és
Szolgáltató Betéti Társaság (2668 Patvarc, Babits
u. 6.; cégjegyzékszáma: 12 06 003615; adószáma:
20361077-2-12) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Budapest Holding
Elsõ Hazai Vagyonkezelõ Rt., 1115 Budapest, Bartók
Béla út 92–94., cégjegyzékszáma: 01 10 041192.

A Nógrád Megyei Bíróság
4.Fpk.12-07-000249/3. 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) CSIKÓS TEAM Gyártó, Kereske-
delmi és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás
alatt” (3100 Salgótarján, Kisfaludi S. út 16.; cégjegyzék-
száma: 12 06 004713; adószáma: 21827525-2-12) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
CSIKÓS TEAM Gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató

Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: B & B Gazdasági

Tanácsadó Kft., 3100 Salgótarján, Kun utca 2., cégjegy-
zékszáma: 12 09 001547.

A Nógrád Megyei Bíróság
4.Fpk.12-07-000185/8. 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) CSERHÁT-SZIG Építõipari Be-
téti Társaság (3060 Pásztó, Cserhát lakónegyed 5/B
III. em. 3.; cégjegyzékszáma: 12 06 005146; adószáma:
22220873-2-12) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

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.12-07-000035/9. 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) „INDUSTRIA-SZÉCSÉNY”
Ipari, Kereskedel-mi, Mezõgazdasági Termelõ és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (3170 Szécsény,
Varsányi út 4.; cégjegyzékszáma: 12 09 001754; adószá-
ma: 11201308-2-12) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

Elõzõ székhelye(i):
3170 Szécsény, Ady Endre u. 10.
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 Sal-
gótarján, Pf. 144.)

A Nógrád Megyei Bíróság
4.Fpk.12-07-000186/5. 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) A & K & D Autókereskedelmi és
Javító Korlátolt Felelõsségû Társaság (3137 Karancs-
berény, Rákóczi út 2/E; cégjegyzékszáma: 12 09 004406;
adószáma: 13276120-2-12) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
3100 Salgótarján, Fáy András krt. 90. 2. em. 2.
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-
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deltség címe: 3100 Sal-gótarján, Pécskõ út 2. I/4., 3101
Salgótarján, Pf. 144.)

A Nógrád Megyei Bíróság
5.Fpk.12-07-000198/6. 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) Famulus Family Szolgáltató
és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (3052
Csécse, Rákóczi u. 85.; cégjegyzékszáma: 12 09 004935;
adószáma: 13149851-2-12) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1115 Budapest, Szentpéteri u. 6.
A bíróság által kijelölt felszámoló: NOVENT Vállalko-

zásfej-lesztési, Kereskedelmi és Továbbképzõ Kft., 3100
Salgótarján, Kun utca 2., cégjegyzékszáma: 12 09 000931.

A Nógrád Megyei Bíróság
4.Fpk.12-07-000172/8. 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) SISU Trans 2000 Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (3170 Szé-
csény, Felszabadulás tér 4/B; cégjegyzékszáma: 12 09
005124; adószáma: 13574576-2-12) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1196 Budapest, Kossuth Lajos utca 55.
1035 Budapest, Miklós utca 7. 2. em. 7.
A bíróság által kijelölt felszámoló: NOVENT Vállalko-

zásfejlesztési, Kereskedelmi és Továbbképzõ Kft., 3100
Salgótarján, Kun utca 2., cégjegyzékszáma: 12 09 000931.

A Pest Megyei Bíróság
11.Fpk.13-06-002662/18. 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) City Building Factory Építõ-
ipari Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás
alatt” (1046 Budapest, Kiss Ernõ u. 2., elõzõ címe: 2085
Pilisvörösvár, Fõ út 27.; cégjegyzékszáma: 01 09 878089;

adószáma: 12382442-2-41) 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
6.Fpk.13-07-000687/11. 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) MARKOKER Kereskedelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság (1111 Budapest, Lágy-
mányosi út 17. fszt. 2/B; elõzõ cím: 2141 Csömör, József
A. u. 22.; cégjegyzékszáma: 01 09 882010; adószáma:
12288757-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

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
6.Fpk.13-07-001032/6. 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) LaRim Nõi és Férfi Ruhá-
zatot Tervezõ, Készítõ és Forgalmazó Betéti Társaság
(2131 Göd, Gárdonyi Géza u. 17.; cégjegyzékszáma:
13 06 029850; adószáma: 24625975-2-13) adós felszámo-
lását 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
5.Fpk.13-07-000752/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 6. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Planéta 93 Építõ- és Gépipari, Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Bt. (2344 Dömsöd, Bodrog
köz 10.; cégjegyzékszáma: 13 06 033000; adószáma:
28406237-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.
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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
4.Fpk.13-07-001062/8. 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) HOR-VIT Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (2330 Dunaharaszti, Magyar
utca 81/A; cégjegyzékszáma: 13 06 037948; adószáma:
20743158-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

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
11.Fpk.13-07-001036/6. 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) SZAKELIT Szolgáltató
Betéti Társaság (2040 Budaörs, Szabadság utca 142.
1. lház. 3. em. 1.; cégjegyzékszáma: 13 06 048009; adó-
száma: 29065895-2-13) adós felszámolását fõeljárásként
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
6.Fpk.13-07-001063/6. 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) FAL-FA Építõipari, Keres-
kedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (2030 Érd,
Szendrõi út 21/B.; cégjegyzékszáma: 13 06 048579; adó-
száma: 21781698-2-13) 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
11.Fpk.13-07-001206/6. 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) CAY Mûvészeti Betéti Tár-
saság (2144 Kerepes, Madarász János utca 35.; cégjegy-
zékszáma: 13 06 052802; adószáma: 28862194-2-13) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Dual-Perfekt Gazda-
sági Tanácsadó Kft., 1111 Budapest, Karinthy F. u. 4–6.
II. em. 2., cégjegyzékszáma: 01 09 717900.

A Pest Megyei Bíróság
7.Fpk.13-07-001033/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 21. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) BOOK TOP Kiadói és
Könyvkötészeti Betéti Társaság (2440 Százhalombatta,
Duna utca 7.; cégjegyzékszáma: 13 06 055168; adószáma:
28550635-2-13) 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 Pest Megyei Bíróság
7.Fpk.13-07-000097/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 4. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) M + B 2003 Ipari Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (2254 Szentmártonkáta,
Öregszõlõ dûlõ hrsz. 2375.; cégjegyzékszáma: 13 06
057294; adószáma: 24460233-2-13) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: MININVEST Va-
gyonhasznosító Zrt., 1137 Budapest, Radnóti M. u. 40.
VI. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10 044328.

A Pest Megyei Bíróság
11.Fpk.13-07-001643/6. 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) Technoinvest II. Ipari és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszá-
molás alatt” (2097 Pilisborosjenõ, Víztároló köz 4.; cég-
jegyzékszáma: 13 09 081173; adószáma: 12290387-2-13)
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
6.Fpk.13-07-000771/7. 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) TRANQUILLITAS Keres-
kedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(2030 Érd, Gépíró utca 1.; cégjegyzékszáma: 13 09
081495; adószáma: 11790482-2-13) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Zrt., 1061 Budapest, Paulay
E. u. 45., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Pest Megyei Bíróság
11.Fpk.13-07-000225/17. 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) POLI PRÍM Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2600
Vác, Árpád út 37., elõzõ címe: 2600 Vác, Dr. Csányi
László krt. 51.; cégjegyzékszáma: 13 09 082409; adószá-
ma: 11853730-2-13) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Cél Gazdasági Kft.,
1095 Budapest, Soroksári út 138., cégjegyzékszáma:
01 09 705817.

A Pest Megyei Bíróság
7.Fpk.13-06-002408/7. 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) T & C Vagyonvédelmi Korlátolt
Felelõsségû Társaság (2120 Dunakeszi, Barátság utca 28.,
fióktelepe: 2600 Vác, Kölcsey F. u. 5. fszt. 2.; cégjegyzék-
száma: 13 09 088862; adószáma: 12703281-2-13) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CMB Holding Gaz-
dasági, Mûszaki Tanácsadó Kft., 1164 Budapest, Jövendõ
u. 3., cégjegyzékszáma: 01 09 160583.

A Pest Megyei Bíróság
6.Fpk.13-07-001042/7. 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) PIKI ÉS ANDI Kereskedel-
mi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2084
Pilisszentiván, Szõlõ utca 59.; cégjegyzékszáma: 13 09
089318; adószáma: 12730670-2-13) 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
4.Fpk.13-07-000977/8. 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) C és D Építõipari és Kereske-
delmi Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2045
Törökbálint, Téglagyár út 36.; cégjegyzékszáma: 13 09
090535; adószáma: 10552656-2-13) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCORDAT Fel-
számoló Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 10/A fszt. 1., cég-
jegyzékszáma: 01 09 562281.

A Pest Megyei Bíróság
7.Fpk.13-07-000666/7. 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) STEP 2000 Security Biztonsági
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2040 Buda-
örs, Budapesti út 40., fióktelepe: 2040 Budaörs, Budapesti
út 40.; cégjegyzékszáma: 13 09 091841; adószáma:
10938597-2-13) 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 Pest Megyei Bíróság
6.Fpk.13-07-000899/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 28. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) GEOTHERMIC 21’ Kútfú-
ró és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2131
Göd (Alsógöd), Templom u. 7/B; cégjegyzékszáma: 13 09
094525; adószáma: 13029674-2-13) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Zrt., 1061 Budapest, Paulay
E. u. 45., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Pest Megyei Bíróság
11.Fpk.13-07-000808/8. 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) Melon 21 Zöldség- és Gyümölcs Ke-
reskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (2360 Gyál,
Bem József utca 1–3.; cégjegyzékszáma: 13 09 095302;
adószáma: 10695803-2-13) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Cél Gazdasági Kft.,
1095 Budapest, Soroksári út 138., cégjegyzékszáma:
01 09 705817.

A Pest Megyei Bíróság
11.Fpk.13-07-001197/6. 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) EUROHAUS-BAU Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(2085 Pilisvörösvár, Harcsa utca 49.; cégjegyzékszáma:
13 09 097696; adószáma: 13212050-2-13) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Jogelõd(ök):
Eurohaus-Bau Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Tár-

saság
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dual-Perfekt Gazda-

sági Tanácsadó Kft., 1111 Budapest, Karinthy F. u. 4–6.
II. em. 2., cégjegyzékszáma: 01 09 717900.

A Pest Megyei Bíróság
7.Fpk.13-07-000851/6. 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) Proteus Vagyonvédelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság (2314 Halásztelek,
Rákóczi út 2.; cégjegyzékszáma: 13 09 097733; adószá-
ma: 13213879-2-13) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válság-
kezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 09 079347.

A Pest Megyei Bíróság
2.Fpk.13-07-000124/16. 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) „TEKSZASZI” Ásvány-
olaj-forgalmazó, Kereskedelmi és Szállító Korlátolt
Felelõsségû Társaság (2021 Tahitótfalu, Szabadság
út 15.; cégjegyzékszáma: 13 09 099038; adószáma:
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13280013-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

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
7.Fpk.13-05-001464/23. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. június 6. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) VIAMO Promóciós és Hostess Ügy-
nökség Korlátolt Felelõsségû Társaság (2040 Budaörs,
Õzike u. 42.; cégjegyzékszáma: 13 09 099267; adószáma:
12770700-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

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
6.Fpk.13-07-000788/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. július 11. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) BERMANN Ingatlanforgalmazó,
Beruházó és Kivitelezõ Korlátolt Felelõsségû Társaság
(2000 Szentendre, Mirtusz köz 3.; cégjegyzékszáma:
13 09 100575; adószáma: 13359201-2-13) adós felszámo-
lását 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.13-07-000640/8. 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) Alu-step Hulladék nagyke-
reskedõ és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(2013 Pomáz, Jókai Mór utca 41., fióktelepe: 3021 Lõ-
rinci, Vörössáp út 1.; cégjegyzékszáma: 13 09 100599;
adószáma: 13360050-2-13) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

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
11.Fpk.13-07-001389/7. 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) TRANSVER HUNGARIA
Szállítmányozó és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû
Társaság (2040 Budaörs, Károly király útja 145.; cég-
jegyzékszáma: 13 09 102791; adószáma: 11303046-2-13)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: SERATUS Vagyon-
értékelõ Zrt., 1091 Budapest, Üllõi út 51., cégjegyzékszá-
ma: 01 10 041596.

A Pest Megyei Bíróság
6.Fpk.13-07-000653/8. 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) ALPOS BUDAPEST Keres-
kedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (2000 Szent-
endre, Csóka utca 47.; cégjegyzékszáma: 13 09 105361;
adószáma: 10871283-2-13) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926.

A Pest Megyei Bíróság
11.Fpk.13-07-000853/8. 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) ÚT-KERT Építõipari, Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság (2040 Budaörs, Gyár u. 2., elõzõ címe: 2040 Budaörs,
Építõk útja 2–4.; cégjegyzékszáma: 13 09 106476; adószá-
ma: 12917680-2-13) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: Cél Gazdasági Kft.,
1095 Budapest, Soroksári út 138., cégjegyzékszáma: 01
09 705817.

A Pest Megyei Bíróság
5.Fpk.13-07-000598/12. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 8. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) SKR 2000 Tanácsadó és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (2170 Aszód, Falujárók
útja 1.; cégjegyzékszáma: 13 09 108293; adószáma:
12514115-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

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 Somogy Megyei Bíróság
1.Fpk.14-07-000248/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 17. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Damó Tetõ Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság „f. a.” (7400 Kaposvár,
Dombóvári út 3.; cégjegyzékszáma: 14 06 304118; adó-
száma: 25263682-2-14) adós fizetésképtelenségét megál-
lapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
NEVIS Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
7400 Kaposvár, Tókaji u. 18.
7400 Kaposvár, Áchim András utca 12.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES

Vagyonkezelõ és Felszámoló Rt., 1146 Budapest, Cházár
András u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043611.

A Somogy Megyei Bíróság
1.Fpk.14-07-000292/5. 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) „Elisabeth-Shop” Kereske-
delmi és Szolgáltató Betéti Társaság „f. a.” (8693 Len-
gyeltóti, Kossuth utca 4.; cégjegyzékszáma: 14 06 306688;
adószáma: 27674655-2-14) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
8380 Héviz, Széchenyi u. 6.
8380 Hévíz, Vörösmarty utca 130.
A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS Ál-

talános Vállalkozási Rt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. lh. 7–8., cégjegyzékszáma: 01 10 044074.

A Somogy Megyei Bíróság
1.Fpk.14-07-000284/5. 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) KUCSÁR Építõipari és Kereskedel-
mi Korlátolt Felelõsségû Társaság „f. a.” (7561 Nagy-
bajom, Felszabadulás utca 37.; cégjegyzékszáma: 14 09
304410; adószáma: 12575354-2-14) adós fizetésképtelen-
ségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: HUBERTUS
Pénzügyi, Gazdasági Tanácsadó Kft., 7624 Pécs, Hungá-
ria út 53/1., cégjegyzékszáma: 02 09 060077.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
10.Fpk.15-07-000263/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. július 19. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) MEDIKAT Egészségügyi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4400 Nyíregyháza, Búza
u. 24.; cégjegyzékszáma: 15 06 084026; adószáma:
25674659-1-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
4400 Nyíregyháza, Búza u. 32.
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.15-07-000401/15. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. június 7. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) M-KIRA Nyomdaipari, Kereske-
delmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4400 Nyíregyháza,
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Sóstói u. 7/A IV/20.; cégjegyzékszáma: 15 06 084521;
adószáma: 25678488-2-15) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
M-KIRA Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
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.15-07-000821/6. 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) „MEDINA CIPÕ” Cipõkészítõ,
Kereskedelmi Betéti Társaság (4465 Rakamaz, Ady E.
u. 77/A; cégjegyzékszáma: 15 06 084807; adószáma:
25681772-2-15) adós fizetésképtelenségét 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
7.Fpk.15-07-000652/15. 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) „BÁLA-CIPÕ” Kereskedel-
mi Betéti Társaság (4456 Tiszadob, Dózsa u. 65.; cég-
jegyzékszáma: 15 06 086324; adószáma: 20192105-2-15)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolá-
sát elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„TEX-KON” Ruházati Termékgyártó Kereskedelmi

Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4455 Tiszadada, Nagy u. 47.
4455 Tiszadada, Rákóczi u. 62.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING

Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I/4., cégjegyzékszá-
ma: 01 09 683720. (A helyi kirendeltség címe: 4400 Nyír-
egyháza, Szarvas u. 1–3. 5/505.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
10.Fpk.15-07-000884/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 1. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) BEKERSKY Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (4524 Ajak, Váry E.
u. 19.; cégjegyzékszáma: 15 06 088786; adószáma:
21066139-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
SONI Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: MININVEST Va-

gyonhasznosító Rt., 1137 Budapest, Radnóti M. u. 40.
6/3., cégjegyzékszáma: 01 10 044328. (A helyi kirendelt-
ség címe: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 5. I/109.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
10.Fpk.15-07-000781/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. július 5. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) KRISTMAN & CO Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Litki
u. 18.; cégjegyzékszáma: 15 06 088872; adószáma:
21074583-2-15) 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
7.Fpk.15-07-000739/10. 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) „PETRIS-HÚS” Export-
Import Termelõ-, Feldolgozó és Kereskedelmi Betéti
Társaság (4400 Nyíregyháza, Fenyõ u. 35.; cégjegyzék-
száma: 15 06 088986; adószáma: 21100631-2-15) adós fi-
zetésképtelenségét megállapította és a felszámolását el-
rendelte.

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.)
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
10.Fpk.15-07-000882/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 1. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) KRISTI-21N Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Gagarin
u. 22.; cégjegyzékszáma: 15 06 089278; adószáma:
21153433-2-15) 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
7.Fpk.15-07-001152/4. 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) LUCSANA-21N Kereske-
delmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda,
Litki u. 18.; cégjegyzékszáma: 15 06 089769; adószáma:
21372520-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: RATIS Pénzügyi
Gazdasági és Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Aulich u. 7.
I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 668454. (A helyi kirendelt-
ség címe: 4400 Nyíregyháza, Rigó u. 61.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
7.Fpk.15-07-001149/4. 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) LJUSZABAD Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Litki
u. 18.; cégjegyzékszáma: 15 06 090452; adószáma:
21465624-2-15) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

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
10.Fpk.15-07-000791/5. 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) GAVANY-21 Kereskedelmi és Szol-
gáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Litki út 18.; cég-
jegyzékszáma: 15 06 090910; adószáma: 21504279-2-15)
adós fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolá-
sát elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Rt., 1061 Budapest VI.,
Paulay Ede u. 45., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
1.Fpk.15-07-000862/9. 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) „ANDRÁSI” Gazdasági Ta-
nácsadó és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás
alatt” (4752 Gyõrtelek, Arany János u. 17.; cégjegyzék-
száma: 15 06 091077; adószáma: 21527050-2-15) adós fi-
zetésképtelenségét megállapította és a felszámolását el-
rendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„ANDRÁSI” Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Be-

téti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: Factor Kereskedelmi

Szolgáltató és Ügyvitelszervezõ Kft., 1031 Budapest,
Kazal u. 65., cégjegyzékszáma: 01 09 269929. (A helyi ki-
rendeltség címe: 4400 Nyíregyháza, Hõsök tere 13.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
7.Fpk.15-07-001150/4. 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) BLAGOVESZT-TRADE
Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (4432
Nyírszõlõs, Csabagyöngye u. 150.; cégjegyzékszáma:
15 06 091282; adószáma: 21566691-2-15) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: LQD Pénzügyi és
Gazdasági Szakértõ Kft., 1032 Budapest, Vályog u. 2.,
cégjegyzékszáma: 01 09 566001. (A helyi kirendeltség cí-
me: 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. 2/7.)

2007/44. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2861



A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
7.Fpk.15-07-000665/14. 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) RZ COMMUNAL Szenny-
víz-, Hulladékkezelõ és Szolgáltató Betéti Társaság
(4311 Nyírgyulaj, Arany J. u. 6.; cégjegyzékszáma: 15 06
091450; adószáma: 21573628-2-15) adós fizetésképtelen-
ségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: DUNA AUDIT
Könyvszakértõi Iroda Kft., 1115 Budapest, Bartók Béla
út 131/A, cégjegyzékszáma: 01 09 162918. (A helyi kiren-
deltség címe: 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. II/7.)

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
10.Fpk.15-07-000875/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 1. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) ULIBKA-21 Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Gagarin
u. 13.; cégjegyzékszáma: 15 06 091746; adószáma:
21799925-2-15) 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.15-07-000782/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. július 5. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) KETRIN AND K Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4600 Kisvárda, Hármas
u. 1.; cégjegyzékszáma: 15 06 092103; adószáma:
21832086-2-15) 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
7.Fpk.15-07-001068/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 5. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) EDGA Építõipari, Kereskedelmi,
Feldolgozó és Szolgáltató Betéti Társaság (4482 Kótaj,
Arany János u. 56.; cégjegyzékszáma: 15 06 092111; adó-
száma: 21834198-2-15) adós fizetésképtelenségét megál-
lapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
EDGA Feldolgozó és Szolgáltató Betéti Társaság
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
7.Fpk.15-07-000260/20. 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) „KELET -IMPEX” Termelõ
és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (4765
Csenger, Hunyadi u. 36.; cégjegyzékszáma: 15 09 062127;
adószáma: 11248875-2-15) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
4765 Csenger, Lehel u. 23. szám
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
10.Fpk.15-07-000280/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 11. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) PLAST-N Termelõ, Keres-
kedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(4450 Tiszalök, Rákóczi u. 26.; cégjegyzékszáma: 15 09
069080; adószáma: 13239938-2-15) adós fizetésképtelen-
ségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
4450 Tiszalök, Kossuth u. 132.
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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.15-07-000548/17. 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) „SZABOLCSTEJ” Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(4400 Nyíregyháza, Móricz Zs. u. 24.; cégjegyzékszáma:
15 09 070056; adószáma: 13540812-2-15) adós fizetés-
képtelenségét 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 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-07-000261/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 8. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) ROFE Építõipari Szolgáltató Betéti
Társaság (5310 Kisújszállás, Kossuth L. u. 26.; cégjegy-
zékszáma: 16 06 009243; adószáma: 20791522-2-16) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1074 Budapest, Dohány u. 72.
1135 Budapest, Szent László u. 57/A
Nem bejegyzett székhelye(i):
5510 Dévaványa, Köztársaság u. 10.
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.16-07-000230/7. 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) MARINKA & TÁRSA Termelõ,
Kereskedelmi, Szolgáltató Betéti Társaság (5100 Jász-
berény, Szövetkezet út 3.; cégjegyzékszáma: 16 06
009718; adószáma: 22235705-2-16) 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 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-07-000283/4. 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) Tiszafüredi FÕNIX Kereske-
delmi-Vendéglátó és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság (5350 Tiszafüred, Füstösdomb u. 2.; cégjegy-
zékszáma: 16 09 005097; adószáma: 11506414-2-16) 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 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
2.Fpk.16-07-000252/5. 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) FÖLDMUNKÁK – 2003 Építõipari
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (5310
Kisújszállás, Tavasz út 5.; cégjegyzékszáma: 16 09
007273; adószáma: 13026822-2-16) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

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 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-07-000247/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 10. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) JOB-VERITAS Szolgáltató és
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (5400
Mezõtúr, Balassa Bálint utca 11.; cégjegyzékszáma: 16 09
008983; adószáma: 13797894-2-16) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
5400 Mezõtúr, Ifjúsági lakótelep 20. 2. lház. 2. em. 6.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállal-
kozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649.

A Tolna Megyei Bíróság
9.Fpk.17-07-000105/6. 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) TOLNA-AGRO Szárító, Tá-
roló, Beszerzõ, Értékesítõ és Szolgáltató Szövetkezet
(7130 Tolna, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 72.; cégjegyzékszá-
ma: 17 02 001205; adószáma: 11866653-2-17) adós fize-
tésképtelenségét megállapította és a felszámolását elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Rt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A Tolna Megyei Bíróság
13.Fpk.17-07-000109/6. 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) Simon és Társa Építõ és Ke-
reskedelmi Betéti Társaság (7095 Iregszemcse, Dózsa
Gy. u. 7.; cégjegyzékszáma: 17 06 001165; adószáma:
26437428-2-17) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„Száraz János és társa” Építési Vállalkozási Betéti Tár-

saság
Elõzõ székhelye(i):
7130 Tolna, Akácfasor u. 72.
A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS

Általános Vállalkozási Rt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. lh. 7–8., cégjegyzékszáma: 01 10 044074. (A helyi ki-
rendeltség címe: 7601 Pécs, Pf. 378.)

A Tolna Megyei Bíróság
4.Fpk.17-06-000292/13. 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) „RE-CAR 2001” Kereske-

delmi és Szolgáltató Betéti Társaság (7100 Szekszárd,
Székely B. u. 64.; cégjegyzékszáma: 17 06 004541; adó-
száma: 20641049-2-17) adós fizetésképtelenségét megál-
lapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
PIAC-HÚS Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
7131 Mözs, Béri B. Á. u. 31/5.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszá-

moló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40. II. em. 16., cégjegyzékszáma: 01 09 709120.

A Tolna Megyei Bíróság
9.Fpk.17-07-000138/7. 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) GOLD-KER Szolgáltató Be-
téti Társaság (7173 Zomba, József A. utca 5.; cégjegy-
zékszáma: 17 06 004602; adószáma: 20680848-2-17) adós
fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását el-
rendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Rt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A Tolna Megyei Bíróság
13.Fpk.17-07-000164/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 10. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) FE-DEZ Kereskedelmi és Szol-
gáltató Betéti Társaság (7090 Tamási, Szarkahegy
utca 42/A; cégjegyzékszáma: 17 06 004721; adószáma:
20743763-2-17) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Jogelõd(ök):
FE-BA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõs-

ségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS

Általános Vállalkozási Rt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. lh. 7–8., cégjegyzékszáma: 01 10 044074. (A helyi ki-
rendeltség címe: 7601 Pécs, Pf. 378.)
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A Tolna Megyei Bíróság
13.Fpk.17-07-000127/6. 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) WAP Corporation 2003.
Távközlési Betéti Társaság (7095 Iregszemcse, Damja-
nich u. 70.; cégjegyzékszáma: 17 06 005804; adószáma:
21814561-2-17) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Nem bejegyzett elnevezése(i):
WAP Holding Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszá-

moló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40. II. em. 16., cégjegyzékszáma: 01 09 709120.

A Tolna Megyei Bíróság
13.Fpk.17-07-000121/7. 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) ITS Bau Építõipari, Tervezõ
és Szolgáltató Betéti Társaság (7130 Tolna, Bercsényi
u. 16.; cégjegyzékszáma: 17 06 005863; adószáma:
21851052-2-17) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: HUBERTUS Pénz-
ügyi, Gazdasági Tanácsadó Kft., 7624 Pécs, Hungária
u. 53/1., cégjegyzékszáma: 02 09 060077.

A Tolna Megyei Bíróság
9.Fpk.17-07-000111/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 22. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Máthé-Reisen Idegenforgal-
mi és Szolgáltató Betéti Társaság (7150 Bonyhád,
Rákóczi u. 6.; cégjegyzékszáma: 17 06 005979; adószáma:
21937301 2 17) adós fizetésképtelensé gét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszá-
moló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40. II. em. 16., cégjegyzékszáma: 01 09 709120.

A Tolna Megyei Bíróság
13.Fpk.17-07-000112/6. 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) RYAN-THG Csõszerelõ
és Építõipari Betéti Társaság (7144 Decs, Dankó
u. 17.; cégjegyzékszáma: 17 06 006058; adószáma:
21980660-2-17) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
7100 Szekszárd, Kemény S. u. 11.
7132 Bogyiszló, Nyárfa u. 43.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding

Válságkezelõ és Felszámoló Zrt., 1061 Budapest, Paulay
Ede u. 45., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Tolna Megyei Bíróság
13.Fpk.17-07-000090/11. 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) BUDAVÁRI M Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (7100 Szek-
szárd, Wosinsky Ltp. 32.; cégjegyzékszáma: 17 09
001486; adószáma: 10719211-2-17) adós fizetésképtelen-
ségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
ELEXTRA Kereskedelmi, Szolgáltató Korlátolt Fele-

lõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
7150 Bonyhád, Kecskés F. u. 6. C/1.
7100 Szekszárd, Kecskés F. u. 6. C/1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: HUBERTUS Pénz-

ügyi, Gazdasági Tanácsadó Kft., 7624 Pécs, Hungária
u. 53/1., cégjegyzékszáma: 02 09 060077.

A Tolna Megyei Bíróság
9.Fpk.17-07-000096/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 22. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Miklósvár Fafeldolgozó Kor-
látolt Felelõsségû Társaság (7090 Tamási, Miklósvár-
parkerdõ; cégjegyzékszáma: 17 09 004555; adószáma:
12905328-2-17) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.
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Elõzõ elnevezése(i):
TAFEL Fafeldolgozó Korlátolt Felelõsségû Társaság
Nem bejegyzett székhelye(i):
8000 Székesfehérvár, Palotai út 4.
8000 Székesfehérvár, Palotai út 4.
A bíróság által kijelölt felszámoló: HUBERTUS Pénz-

ügyi, Gazdasági Tanácsadó Kft., 7624 Pécs, Hungária
u. 53/1., cégjegyzékszáma: 02 09 060077.

A Tolna Megyei Bíróság
9.Fpk.17-07-000081/11. 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) „KVADRÁT 4” Gyártó Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság (7099 Felsõnyék, Bacsó Béla út 10.; cégjegyzékszá-
ma: 17 09 005248; adószáma: 12872307-2-17) adós fize-
tésképtelenségét megállapította és a felszámolását elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
„KVADRÁT 4” Burkoló és Építõipari Korlátolt Fele-

lõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
8229 Csopak, Kossuth utca 101. A ép.
A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válság-

kezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 09 079347.

A Tolna Megyei Bíróság
9.Fpk.17-07-000141/6. 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) SWIFT-TRANS Belföldi és
Nemzetközi Árufuvarozó, Szállítmányozó és Szolgál-
tató Korlátolt Felelõsségû Társaság (7200 Dombóvár,
Fõ utca 53.; cégjegyzékszáma: 17 09 005775; adószáma:
13371469-2-17) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
2800 Tatabánya, Béla király körtér 10. 4. em. 3.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding

Válságkezelõ és Felszámoló Zrt., 1061 Budapest, Paulay
Ede u. 45., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Tolna Megyei Bíróság
13.Fpk.17-07-000091/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 10. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) DUNATÁJ Televízió Közhasznú
Társaság (7100 Szekszárd, Szálkai út 388.; cégjegyzék-
száma: 17 14 000025; adószáma: 20770004-2-17) adós fi-
zetésképtelenségét megállapította és a felszámolását el-
rendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Rt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A Veszprém Megyei Bíróság
6.Fpk.19-07-000171/14. 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) „INTERPAX” Kereskedel-
mi, Vendéglátó és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság (8230 Balatonfüred, Lóczy L. u. 48.; cégjegy-
zékszáma: 19 09 505540; adószáma: 12519103-2-19) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„BLACK DRAGON 2000” Kereskedelmi, Vendéglátó-

ipari és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
8230 Balatonfüred, Galamb utca 3. B ép.
8230 Balatonszõlõs, hrsz. 505/2.
8230 Balatonfüred, Kisfaludy utca 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: A CONT ( O)-ROLL

Kft., 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 40–41., cég-
jegyzékszáma: 01 09 681843.

A Veszprém Megyei Bíróság
6.Fpk.19-07-000214/9. 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) „G-5 TEAM” Építõipari,
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (8230 Balatonszõlõs, Árok utca 12.; cégjegyzékszá-
ma: 19 09 507557; adószáma: 13270856-2-19) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS
Általános Vállalkozási Rt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
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V. lh. 7–8., cégjegyzékszáma: 01 10 044074. (A helyi ki-
rendeltség címe: 8200 Veszprém, Egyetem u. 9.)

A Veszprém Megyei Bíróság
6.Fpk.19-07-000107/16. 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) „Szivárvány 2006” Építõ-
ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõs-
ségû Társaság (8230 Balatonfüred, Szivárvány u. 8.; cég-
jegyzékszáma: 19 09 507886; adószáma: 13378349-2-19)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszá-
moló és Gazdasági Tanácsadó Kft., 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40. II/16., cégjegyzékszáma: 01 09 709120.

A Veszprém Megyei Bíróság
4.Fpk.19-07-000203/9. 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) „EAST TENDER” Elektro-
nikai és Kereskedelmi Szolgáltató Korlátolt Felelõs-
ségû Társaság (8479 Borszörcsök, Jókai M. utca 11.; cég-
jegyzékszáma: 19 09 508803; adószáma: 13155368-2-19)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1132 Budapest, Váci út 14.
2040 Budaörs, Építõk utca 2–4.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES

Vagyonkezelõ és Felszámoló Rt., 1146 Budapest, Cházár
András u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043611.

A Veszprém Megyei Bíróság
4.Fpk.19-07-000004/19. 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) LAKÁSÉPÍTÕ INVEST
Tervezõ, Beruházó és Értékesítõ Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság (8230 Balatonfüred, Köztársaság
út 19. C. lház. 4. em. 16.; cégjegyzékszáma: 19 10 500237;
adószáma: 13226273-2-19) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
LAKÁSÉPÍTÕ INVEST Tervezõ, Beruházó és Értéke-

sítõ Részvénytársaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereske-

delmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Rt., 1135 Buda-
pest, Csata u. 11., 1581 Budapest, Pf. 108., cégjegyzékszá-
ma: 01 10 041640.

A Zala Megyei Bíróság
3.Fpk.20-07-020099/13. 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) VIKTOR & Ko Kereskedel-
mi és Szolgáltató Közkereseti Társaság (8888 Maróc,
Petõfi u. 12.; cégjegyzékszáma: 20 03 021879; adószáma:
27697649-1-20) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: PÉNZINFO Könyv-
szakértõ és Szaktanácsadó Kft., 9800 Vasvár, Szentmi-
hályfalvi u. 19/ A, cégjegyzékszáma: 18 09 100615.

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-07-020258/4. 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) „R + R” Faipari Termeltetõ
és Értékesítõ Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(8900 Zalaegerszeg, Alsójánkahegyi u. 14.; cégjegyzék-
száma: 20 06 030275; adószáma: 27637432-2-20) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„R + R” Faipari Termeltetõ és Értékesítõ Betéti Tár-

saság
A bíróság által kijelölt felszámoló: PÉNZINFO Könyv-

szakértõ és Szaktanácsadó Kft., 9800 Vasvár, Szentmi-
hályfalvi u. 19/A, cégjegyzékszáma: 18 09 100615.

A Zala Megyei Bíróság
3.Fpk.20-07-020277/4. 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) GRISZAG Ipari, Kereskedelmi és
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Szolgáltató Betéti Társaság (8353 Zalaszántó, Zsidi
u. 24.; cégjegyzékszáma: 20 06 037571; adószáma:
21494060-1-20) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I/4., cégjegyzékszá-
ma: 01 09 683720.

A Zala Megyei Bíróság
3.Fpk.20-07-020271/3. 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) BÚTOR-VARÁZS Kereskedelmi
és Gyártó Betéti Társaság (8800 Nagykanizsa, Attila
u. 8.; cégjegyzékszáma: 20 06 037732; adószáma:
21577309-2-20) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CERES Gazdasági
Tanácsadó és Felszámoló Kft., 7400 Kaposvár, Arany J.
tér 5., cégjegyzékszáma: 14 09 306648.

A Zala Megyei Bíróság
2.Fpk.20-07-020294/3. 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 Kanizsa 2002
Könyvelõ, Ingatlanközvetítõ és Pénzügyi Szolgáltató
Betéti Társaság (8800 Nagykanizsa, Jakabkúti
u. 65/A; cégjegyzékszáma: 20 06 037976; adószáma:
21860146-2-20) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCURS Mana-
ger Befektetõ és Tanácsadó Kft., 8800 Nagykanizsa, Ady
E. u. 4., cégjegyzékszáma: 20 09 063623.

A Zala Megyei Bíróság
2.Fpk.20-07-020287/4. 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) Silver Stream Design Rek-
lám- és Marketing Ügynökségi Betéti Társaság (8900
Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 36–38.; cégjegyzékszáma:
20 06 038394; adószáma: 22115906-2-20) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: PÉNZINFO Könyv-
szakértõ és Szaktanácsadó Kft., 9800 Vasvár, Szentmi-
hályfalvi u. 19/A, cégjegyzékszáma: 18 09 100615.

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-07-020201/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 6. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) BORBOGÁR Vendéglátó Korlátolt
Felelõsségû Társaság (8380 Hévíz, Egregyi u. 10.; cég-
jegyzékszáma: 20 09 066028; adószáma: 13132556-1-20)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelyei(i):
8380 Hévíz, Dombföldi út 2096. hrsz.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EC-CONT Gazda-

sági-ellenõrzõ és Vagyonértékelõ Kft., 1064 Budapest,
Rózsa u. 71., cégjegyzékszáma: 01 09 712191. (A helyi ki-
rendeltség címe: 8900 Zalaegerszeg, Ady E. u. 4.)

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-07-020280/4. 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) Nautika Kávézó Vendéglátó és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás
alatt” (8900 Zalaegerszeg, Rákóczi u. 13.; cégjegyzékszá-
ma: 20 09 067703; adószáma: 13382524-2-20) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Nautika Kávézó Vendéglátó és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1118 Budapest, Budaörsi út 31/C
1024 Budapest (Mammut 1 Üzletközpont), Lövõ-

ház u. 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS

Általános Vállalkozási Rt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. lh. 7–8., cégjegyzékszáma: 01 10 044074.
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CÉGHIRDETMÉNYEK

Felhívás vagyon értékesítésére

A HELP Kereskedelmi Szolgáltató és Tanácsadó Kft.
(cégjegyzékszáma: [18 09 000505]; 9700 Szombathely,
Kiskar u. 1.) mint a Püspökmolnári Mezõgazdasági
Szövetkezet „f. a.” (cégjegyzékszáma: [18 02 000273];
9776 Püspökmolnári, Kossuth u. 66.; adószáma:
[10073698-2-18]) Vas Megyei Bíróság 5. Fpk.
18-07-000096/4. számú végzésével kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíteni kívánja a felszámolás alatt álló társaság
tulajdonát képezõ, Püspökmolnári külterület, 055/13.
hrsz.-ú, kivett mûvelési ágú, 8692 m2 nagyságú területet a
rajta levõ felépítményekkel együtt.

Irányár: 5 000 000 Ft + áfa (ötmillió forint + áfa).
Bánatpénz: 500 000 Ft (ötszázezer forint).
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, pontos

címét, a beígért vételárat (nettó ár Ft + áfa). A pályázathoz
mellékelni kell, ha a pályázó vállalkozó, a vállalkozói iga-
zolvány másolatát, gazdasági társaságnál a cégkivonatot,
illetve másolatát, minden esetben a pályázó adószámát,
statisztikai és pénzforgalmi jelzõszámát, valamint a bánat-
pénz befizetését (átutalását) bizonyító banki igazolást és a
pályázatban megjelölt (beígért) bruttó vételár (nettó ár Ft +
áfa) és a bánatpénz különbözetére vonatkozó banki fede-
zetigazolást.

A pályázatban való részvétel feltétele bánatpénz befize-
tése, legkésõbb a pályázat benyújtásának idõpontjáig a fel-
számoló által az érdeklõdõknek megadott bankszámlára.

A vételárba a hitelezõi követelések beszámítására nincs
lehetõség, ezt a felszámoló kizárja.

Az értékesítésre kerülõ ingatlanért és azok egyes részei-
ért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal, azokat a
pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg
azzal, hogy a tulajdonjog változásával kapcsolatos va-
gyonátruházási illeték, vagy valamennyi más költség a pá-
lyázót (vevõt) terheli, továbbá az ingatlanoknál esetleg ké-
sõbb felmerülõ és az adásvétel idõpontjában nem ismert
környezeti terhet is a vevõ viseli.

A teljes vételár kiegyenlítése az egyes adásvételi szer-
zõdések létrejöttének és a birtokbalépésnek is elõfeltétele.

Pályázatokat legkésõbb – az ajánlott vételár és fizetési
mód megjelölésével – a Cégkölönyben való megjelenéstõl
(2007. október 25.) számított 15. napon délelõtt 10 óráig
kérjük írásban, személyesen, vagy postai úton benyújtani a
felszámoló szombathelyi irodájába: 9700 Szombathely,
Kiskar u. 1. (postacím: HELP Kft., 9700 Szombathely,
Pf. 67), vagy a zalaegerszegi irodájába: 8900 Zalaeger-
szeg, Békeligeti u. 1. (postacíme: HELP Kft., 8901 Zala-
egerszeg, Pf. 19).

A zárt borítékra kérjük ráírni: „Püspökmolnári Mgsz.
f. a. Pályázat”.

A pályázatok bontása és elbírálása a benyújtási határidõ
lejárta után számított 20 munkanapon belül megtörténik.

A felszámoló értesíti az elõvásárlásra jogosultakat,
hogy elõvásárlási jogukat ezen nyilvános pályázaton (nyil-
vános értékesítésen) gyakorolhatják.

A felszámoló a pályázatot megfelelõ ajánlat hiányában
eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.
Megfelelõ, azonos értékû pályázatok esetén az ajánlatte-
võk között nyilvános ártárgyalás megtartására kerül sor,
melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelõzõ-
en a résztvevõkkel a felszámolóbiztos ismerteti.

Bõvebb felvilágosítás kapható dr. Szabó Ernõ felszá-
molóbiztostól, a 06 (92) 510-466, 06 (92) 321-236-os tele-
fonszámokon [telefax: 06 (92) 510-426].

A Budapest Investment ZRt. (Cg.: [01 10 041755]; 1037
Budapest, Seregély u. 17.) mint a SALVO MELIORI
Kulturális Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. „f. a.”
(cégjegyzékszám: [13 09 084833]; székhely: 2051 Biator-
bágy, Zsigmond király u. 1.; adószám: [12025550-2-13])
bíróság által kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat

keretében egyben értékesíti a felszámolás alatt álló társa-
ság 300 db-os könyvkészletét.

A könyvkészlet összetétele: szépirodalmi mûvek, isme-
retterjesztõ könyvek, gyermek- és ifjúsági könyvek,
nyelvkönyvek, szakkönyvek.

Irányár: 300 000 Ft + áfa.
Ajánlatot csak a könyvkészlet egészére lehet beadni.

A pályázónak szándéka komolyságának bizonyítására
30 000 Ft-ot kell bánatpénzként befizetnie a SALVO ME-
LIORI Kft. „f. a.” pénztárába (1037 Budapest, Seregély
u. 17.). A befizetés igazolását a pályázathoz mellékelni
kell. Az igazolás nélkül a pályázat érvénytelen.

A pályázatokat a jelen felhívásban és a pályázati útmu-
tatóban meghatározott részletes feltételek szerint két pél-
dányban, zárt borítékban, „SALVO MELIORI Kft. f. a.”
megjelöléssel

2007. november 13-án 11 óráig

lehet beadni a Budapest Investment ZRt. felszámolási tit-
kárságán (1037 Budapest, Seregély u. 17.).

A pályázatok bontására a felszámoló székhelyén
(1037 Budapest, Seregély u. 17.) 2007. november 13-án
11 órakor közjegyzõ elõtt kerül sor. Több megfelelõ,
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azonos értékû, érvényes pályázat esetén 2007. novem-
ber 13-án 11 óra 30 perckor a felszámoló székhelyén
nyilvános ártárgyalásra kerül sor az útmutatóban meg-
határozott feltételek szerint. A pályázati felhívás és út-
mutató alapján határidõben benyújtott pályázatok kerül-
nek elbírálásra.

A pályázati felhívás és útmutató a Budapest Investment
ZRt. felszámolási titkárságán vehetõ át a hirdetés Cégköz-
lönyben történõ megjelenését követõ naptól munkanapo-
kon 10 és 14 óra között (1037 Budapest, Seregély u. 17.).
A könyvkészletet a pályázati útmutató birtokában, telefo-
non elõre egyeztetett idõpontban lehet megtekinteni.

A pályázat kiírója felhívja az elõvásárlásra jogosultak
figyelmét, hogy elõvásárlási jogukat a nyilvános értékesí-
tés keretében a többször módosított 1991. évi IL. törvény
49/C. § (2) bekezdésében foglaltak szerint gyakorolhatják.

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a je-
len felhívást visszavonja, a pályázatot – megfelelõ pályá-
zat hiánya esetén – sikertelennek nyilvánítsa.

Minden további kérdésben készséggel áll rendelkezésé-
re a Budapest Investment ZRt.-nél a 368-4652-es telefon-
számon dr. Kincs László felszámolóbiztos és Halászné
dr. Balkay Hanna ügyvéd.

Az INTERIT Befektetési és Tanácsadó Kft. (Cg.:
[15 09 061433]; 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. II. 7.;
e-mail cím: k.szer-va-ker@chello.hu) mint a GLOBÁL
SZIG Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
„f. a.” (Cg.: [15 09 064775]; 4400 Nyíregyháza-Borbá-
nya, Lakatos u. 70.) bíróság által kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíti a társaság alábbi vagyontárgyait:
I. Gépjármû
1 db FORD TRANSIT kis tehergépkocsi
1999 évben gyártották, a mûszaki vizsgája 2007. július

hónapig volt érvényes. A futott km 370 000, 4 hengeres,
dízel üzemû, üzemképes.

Irányár: 750 000 Ft (áfával).
Bánatpénz: 38 000 Ft.
II. Egyéb eszközök
használt kéziszerszámok, számítástechnikai eszközök:
1 db vésõgép,
1 db ütvefúró,
1 db számítógép, nyomtatóval,
1 db fénymásoló,
irodabútorok.
Az eszközök erõsen elhasználódtak, részben üzemkép-

telenek.
Irányár: 600 000 Ft (áfával).
Bánatpénz: 30 000 Ft.

III. A pályázaton való részvétel feltétele
– A pályázatot postai úton, kettõs borítékban kell be-

nyújtani a pályázatot kiíró INTERIT Kft. (4400 Nyíregy-
háza, Jókai tér 3. II. 7.) címére, a borítékon tüntessék fel,
hogy „Pályázat a GLOBÁL SZIG Kft. f. a.” vagyontár-
gyaira.

A pályázat beérkezésének határideje:

2007. november 9. 12 óra.

– Az ajánlatokat tartalmazó borítékok felbontására és a
pályázat elbírálására közjegyzõ jelenlétében kerül sor, a
beküldési határidõt követõ 8 napon belül.

– A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy meg-
felelõ ajánlat hiányában bármely pályázatot indoklás nél-
kül eredménytelennek nyilvánítson.

– Amennyiben egyazon vagyontárgyra több – a vételár
vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérõ – árajánlat ér-
kezik, a felszámoló ártárgyalást tûz ki, melynek idõpontjá-
ról és helyérõl az érintett feleket írásban értesíti.

– Az ártárgyalás során az ajánlatok az ajánlati ár emelé-
sével módosíthatóak.

– A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítás Kató
Lajosnétól kérhetõ a 06 (42) 500-077-es telefonszámon.

– A pályázatnak tartalmazni kell a pályázó adatait (tár-
saság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, vagy ér-
keztetett társasági szerzõdést, aláírási címpéldányt), a pá-
lyázat során eljárásra jogosult személy meghatalmazását,
az ajánlott vételárat, amelyen felül vevõ köteles fizetni a
szerzõdéskötés költségeit.

– A nyertes pályázóval az adásvételi szerzõdést 8 na-
pon belül megkötjük. A bánatpénz a vételárba beszámít,
eredménytelen pályázat esetén 8 napon belül visszafize-
tésre kerül. A teljes vételárat a szerzõdéskötést követõ
8 napon belül kell megfizetni. A meghirdetett vagyontár-
gyak kizárólag együttesen kerülnek értékesítésre.

– A felszámoló felhívja az elõvásárlási joggal rendel-
kezõk figyelmét, hogy az elõvásárlási jog gyakorlására irá-
nyuló szándékukat, a pályázat benyújtásának idõpontjáig
írásban jelentsék be a felszámoló szervezet felé.

– A pályázat érvényességének feltétele, hogy a megje-
lölt bánatpénz a pályázat benyújtásának idõpontjáig befi-
zetésre kerüljön a GLOBÁL SZIG Kft. „f. a.” pénztárába
(Nyíregyháza, Jókai tér 3. II. 7.).

– A meghirdetett vagyontárgyak elõzetesen egyeztetett
idõpontban megtekinthetõk.

A PARA Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû
Társaság (Cg.: [01 09 710659]; 1138 Budapest, Népfürdõ
u. 7.) Fejér Megyei Bíróság 6. Fpk. 07-05-000273/9. számú
végzéssel kijelölt CSIGAHÁZ 2002 Építõipari, Kereske-
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delmi és Szolgáltató Kft. „f. a.” (Cg.: [07 09 008947];
8000 Székesfehérvár, Horváth I. u. 8. 2/A) felszámoló-
jaként

nyilvános pályázat

útján kívánja értékesíteni a társaság tulajdonában álló Re-
nault Traffic típusú (2068 cm3, dízel) személygépkocsit,
gyártási éve: 1993.

Az értékesítendõ személygépkocsi irányára: 500 000 Ft
+ áfa (ötszázezer forint + áfa).

Érvényes ajánlat feltétele:
– az ajánlott vételár 10%-ának bánatpénzként történõ

befizetése a PARA Kft. felszámoló Magyarországi Volks-
bank Rt.-nél vezetett 14100017-60300149-01000002 szá-
mú bankszámlájára, valamint ennek igazolása a benyújtási
határidõig [a pénzügyi teljesítés (terhelés) pályázathoz tör-
ténõ csatolásával],

– 60 napos ajánlati kötöttség vállalása,
– a vállalt fizetési határidõ nem lehet több 60 napnál.
A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos vételi

ajánlatokat kér benyújtani a PARA Gazdasági Tanács-
adó Kft., 1138 Budapest, Népfürdõ u. 7. szám alatti címére
kizárólag postai úton „CSIGAHÁZ 2002 Kft. vételi ajánlat”
megjelöléssel. Az ajánlatokat kettõs zárt borítékban kérjük
feladni. A belsõ borítékon a „CSIGAHÁZ 2002 Kft. vételi
ajánlat” megjelölésen kívül más adat nem szerepelhet.

Az ajánlatok benyújtásának idõpontja: legkésõbb a je-
len hirdetmény Cégközlönyben való közzétételtõl (2007.
október 25.) számított 15. nap 24 óráig.

A részletes értékesítési feltételeket tartalmazó doku-
mentum a felszámoló szervezettõl beszerezhetõ, illetve
megtekinthetõ. További információ dr. Pallos Dénes fel-
számolóbiztostól a 06 (1) 450-0737-es telefonszámon.

Az ajánlatok bontására a benyújtási határidõt követõ
8 napon belül, közjegyzõ jelenlétében kerül sor. A benyúj-
tási határidõt követõ 15 napon belül a felszámoló az aján-
latokat értékeli. Az értékelés eredményérõl jegyzõkönyv
készül, melyet bármely hitelezõ megtekinthet. Az ajánla-
tok elbírálása eredményérõl a felszámoló az érdekelteket
írásban értesíti.

A felszámoló a pályázatot megfelelõ ajánlat hiányában
eredménytelennek nyilvánítja, és új pályázatot írhat ki.
A pályázati ajánlatokat a felszámoló az árajánlatok nagy-
sága alapján bírája el. Amennyiben érkezik megfelelõ
ajánlat, de a legjobb ajánlati árat követõ ajánlati ár a leg-
magasabb ajánlati ár 90%-át eléri, a felszámoló a pályázók
között nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalásra a fel-
számoló azokat az ajánlattevõket hívja meg, akiknek az
ajánlati ára a legmagasabb aajánlati ár 90%-át elérte.

A felszámolási eljárás során az 1997. évi XXVII. tör-
vénnyel módosított 1991. évi IL. törvény irányadó.

Az elõvásárlási jogosultak e jogukat, a nyilvános érté-
kesítés keretein belül gyakorolhatják oly módon, hogy a
véglegesen kialakult vételár ismeretében, a vételi szándék-
ról nyilatkozatot tesznek. Az elõvásárlási jog gyakorlása

érdekében a felszámoló felhívja az érdekeltek figyelmét
arra, hogy a jog gyakorlására irányuló szándékukat a pá-
lyázatok benyújtási határidejéig jelentsék be.

A PARA Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû
Társaság (Cg.: [01 09 710659]; 1138 Budapest, Népfürdõ
u. 7.) Fõvárosi Bíróság 20. Fpk. 01-2006-000868/7. szá-
mú végzéssel kijelölt „MÉJAG” Uszodatechnika Kkt.
„f. a.” (Cg.: [01 03 022109]; 1158 Budapest, Thököly
u. 23.) felszámolójaként

nyilvános pályázat

útján kívánja értékesíteni a társaság tulajdonában álló
gyömrõi 583. hrsz.-ú ipartelep megnevezésû

225 269 m2 alapterületû, természetben 2230 Gyömrõ, Baj-
csy-Zsilinszky u. 118. szám alatt található ingatlan
20169/97200 tulajdoni illetõségét, mely megfelel egy
130 m2 területû irodaépületnek, és egy 530 m2 területû
üzemcsarnoknak, valamint

használt irodai berendezéseit és egyéb tárgyi eszközeit.
Az értékesítendõ ingatlan irányára: 20 000 000 Ft + áfa

(húszmillió forint + áfa).
Az értékesítendõ tárgyi eszközök irányára: 1 000 000 Ft

+ áfa (egymillió forint + áfa).
Érvényes ajánlat feltétele:
– az ajánlott vételár 10%-ának bánatpénzként történõ

befizetése a „MÉJAG” Uszodatechnika Kkt. „f. a.”
Magyarországi Volksbank Rt.-nél vezetett 14100017-
87972649-01000007 számú bankszámlájára, valamint en-
nek igazolása a benyújtási határidõig [a pénzügyi teljesítés
(terhelés) pályázathoz történõ csatolásával],

– 60 napos ajánlati kötöttség vállalása,
– a vállalt fizetési határidõ nem lehet több 60 napnál.
A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos véte-

li ajánlatokat kér benyújtani a PARA Gazdasági Tanács-
adó Kft., 1138 Budapest, Népfürdõ u. 7. szám alatti címére
kizárólag postai úton „MÉJAG” Kkt. vételi ajánlat” meg-
jelöléssel. Az ajánlatokat kettõs zárt borítékban kérjük fel-
adni. A belsõ borítékon a „MÉJAG” Kkt. vételi ajánlat”
megjelölésen kívül más adat nem szerepelhet.

Az ajánlatok benyújtásának idõpontja: legkésõbb a je-
len hirdetmény Cégközlönyben való közzétételtõl (2007.
október 25.) számított 15. nap 24 óráig.

A részletes értékesítési feltételeket tartalmazó doku-
mentum és a tárgyi eszközök jegyzéke a felszámoló szer-
vezettõl beszerezhetõ, illetve megtekinthetõ. További in-
formáció dr. Pallos Dénes felszámolóbiztostól a 06 (1)
450-0737-es telefonszámon.

Az ajánlatok bontására a benyújtási határidõt követõ
8 napon belül, közjegyzõ jelenlétében kerül sor. A benyúj-
tási határidõt követõ 15 napon belül a felszámoló az aján-

2007/44. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2871



latokat értékeli. Az értékelés eredményérõl jegyzõkönyv
készül, melyet bármely hitelezõ megtekinthet. Az ajánla-
tok elbírálása eredményérõl a felszámoló az érdekelteket
írásban értesíti.

A felszámoló a pályázatot megfelelõ ajánlat hiányában
eredménytelennek nyilvánítja, és új pályázatot írhat ki.
A pályázati ajánlatokat a felszámoló az árajánlatok nagy-
sága alapján bírája el. Amennyiben érkezik megfelelõ
ajánlat, de a legjobb ajánlati árat követõ ajánlati ár a leg-
magasabb ajánlati ár 90%-át eléri, a felszámoló a pályázók
között nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalásra a fel-
számoló azokat az ajánlattevõket hívja meg, akiknek az
ajánlati ára a legmagasabb ajánlati ár 90%-át elérte.

A felszámolási eljárás során az 1997. évi XXVII. tör-
vénnyel módosított 1991. évi IL. törvény irányadó.

Az elõvásárlási jogosultak e jogukat, a nyilvános érté-
kesítés keretein belül gyakorolhatják oly módon, hogy a
véglegesen kialakult vételár ismeretében, a vételi szándék-
ról nyilatkozatot tesznek. Az elõvásárlási jog gyakorlása
érdekében a felszámoló felhívja az érdekeltek figyelmét
arra, hogy a jog gyakorlására irányuló szándékukat a pá-
lyázatok benyújtási határidejéig jelentsék be.

A KELET-HOLDING Zrt. (Cg.: [01 10 044406]; 1024
Budapest, Retek u. 10. I. 3.) mint a HUNGARO-
NAFTA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „f. a.” (Cg.:
[01 09 878256]; 1033 Budapest, Kaszásdûlõ u. 2.; felszá-
molóbiztos Buga Tamás Imre) felszámolója

nyilvános pályázat

útján egyben értékesíti az adós cég alábbi vagyoncso-
portját:

Vevõkövetelések összesen 26 174 661 Ft értékben.
Irányár: 21 000 000 Ft.
Ajánlat csak a követeléscsomag egészére tehetõ. A kö-

vetelések analitikája a felszámolótól kérhetõ.
A pályázaton való részvétel feltételei:
– A vagyoncsoport értékének 10%-át bánatpénzként

kell befizetni az adós cég CIB BANK Zrt.-nél vezetett
04734703-51100005 számú bankszámlájára „követelés-
vásárlás bánatpénz” megjelöléssel.

– A pályázat beadásakor a bánatpénz befizetését iga-
zolni kell.

– A pályázatoknak tartalmazniuk kell a pályázó fõbb
adatait, jogi személyiség esetén a 30 napnál nem régebbi
cégkivonatot, valamint részletes ajánlatát.

– A pályázat egyértelmûen tartalmazza a vételárat.
Fizetés: a pályázat elfogadása után, a számla megküldé-

sét követõen, átutalással.

A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy:
– megfelelõ ajánlatok hiányában a pályázatot ered-

ménytelennek nyilvánítsa,
– a megfelelõ, azonos értékû (10%-on belüli eltérés)

ajánlattevõkkel nyílt ártárgyalást folytasson.

A pályázati ajánlatokat 1 példányban a következõ címre
kell eljuttatni, zárt borítékban

2007. november 9-én 9 óráig:

KELET-HOLDING Zrt., 1539 Budapest, Pf. 692. A bo-
rítékra kérjük ráírni: „HUNGARONAFTA Kft. PÁLYÁ-
ZAT”.

A felszámoló felhívja az elõvásárlási joggal rendelke-
zõk figyelmét arra, hogy elõvásárlási joguk gyakorlásának
szándékát a fenti határidõig jelezzék. Az elõvásárlási jog
gyakorlása a Cstv. és a Ptk. szabályai szerint történik.

A pályázatok bontása a határidõ lejártát követõ 5 napon
belül, közjegyzõ elõtt történik. A döntésrõl a pályázók egy
héten belül írásban kapnak tájékoztatást. Megtekintés elõ-
zetes egyeztetés után.

A pályázattal kapcsolatban további információt le-
het kérni Buga Tamás Imre felszámolótól a 06 (20)
389-3319-es telefonszámon.

A CRAC-ORG Felszámoló és Csõdmenedzselõ Zrt.
(Cg.: [01 10 045271]; 1075 Budapest, Károly krt. 3/A)
mint a RÁBA-DIESEL és GÁZMOTOR Kft. „f. a.”
(Cg.: [08 09 013018]; 9027 Gyõr, Puskás Tivadar u. 12.;
felszámolóbiztos: Pálfiné Titl Anett) felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíti:
Motorgyártáshoz szükséges alkatrészek.
Irányár: 200 000 Ft.
Az irányár áfa nélkül értendõ.
A pályázat lebonyolítására az 2004. évi XXVII. tör-

vénnyel módosított 1991. évi XLIX. tv. (csõdtörvény) elõ-
írásai az irányadók.

A pályázaton való részvétel feltétele:
– A megvásárolni kívánt vagyontárgy nettó irányára

5%-ának megfelelõ mértékû bánatpénz letétbe helyezése
legkésõbb a pályázat benyújtásának határidejéig.

– Nyilatkozat arról, hogy a pályázó ajánlatát a beadási
határidõtõl számított 60 napig fenntartja.

A pályázatoknak tartalmazniuk kell többek között a pá-
lyázó fõbb adatait, a megvásárolni kívánt vagyontárgy ne-
vesítését, az ajánlott áfamentes vételárat, a bánatpénz befi-
zetésének igazolását, s a fizetési feltételekre vonatkozó
nyilatkozatot.
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A részletes pályázati feltételeket tartalmazó pályázati
tájékoztató térítésmentesen átvehetõ a felszámoló titkár-
ságán.

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.

A pályázatok elbírálása során azonos feltételek ese-
tén elõnyben részesítjük azon pályázót, aki vállalja az
azonnali készpénzfizetést.

Az írásos pályázati ajánlatokat zárt borítékban „RÁBA-
DIESEL PÁLYÁZAT” jeligével a felszámolóbiztos 6000
Kecskemét, Árpád krt. 4. szám alatti titkárságán kell be-
nyújtani, melynek határideje

2007. november 9. péntek 12 óra.

A pályázatok bontása közjegyzõ jelenlétében törté-
nik. Az esetleges ártárgyalásra, a döntés kihirdetésére
2007. november 19-én 10 órai kezdettel kerül sor,
amelynek helyszíne a felszámolóbiztos Kecskemét,
Árpád krt. 4. sz. alatti irodája.

A csõdtörvény 49/C. § (2) bekezdésében foglaltaknak
megfelelõen az elõvásárlásra jogosultak e jogukat ezen
idõpontban és helyszínen gyakorolhatják kizárólagosan.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kér-
hetõ munkanapokon 9–12 óra között a következõ telefon-
számon: Pálfiné Titl Anett, telefon: 06 (76) 486-606.

Az ÁFI Felszámoló és Vagyonkezelõ ZRt. (cégjegyzék-
száma: [01 10 042854]; 1055 Budapest, Szent István krt. 1.)
mint a TT Kanizsa Bau Kft. „f. a.” (cégjegyzékszám:
[20 09 064323]; 8800 Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 132.) Zala
Megyei Bíróság által kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíti a felszámolás alatt álló társaság tulajdonát
képezõ alábbi vagyontárgyat:

Szécsisziget 1 jelû, K-2 kútkataszteri sorszámú, 1204 m
talpmélységû termálkút.

A termálkút idegen ingatlanon található. A kút vonat-
kozásában hibás teljesítés miatt a Zala Megyei Bírósá-
gon per van folyamatban.

A vagyontárgy becsült értéke: 8 000 000 Ft + áfa.
Bánatpénz: 800 000 Ft.
A pályázaton való részvétel feltétele:
– A megjelölt összegû bánatpénz befizetése az ÁFI

Felszámoló és Vagyonkezelõ Zrt., UniCredit Bank

Rt.-nél vezetett 10900035-00000002-96040018 számú
bankszámlájára történhet, legkésõbb a pályázat benyúj-
tásának határidejéig.

– Nyilatkozat arról, hogy a pályázó ajánlatát a beadási
határidõtõl számított 40 napig fenntartja.

– A pályázatoknak tartalmazniuk kell többek között a
pályázó fõbb adatait, az ajánlott vételárat, a bánatpénz be-
fizetésének igazolását, s a fizetési feltételekre vonatkozó
nyilatkozatot.

– Az írásos pályázati ajánlatokat zárt borítékban, 2 pél-
dányban, „TT KANIZSA BAU Kft. – Pályázat” jeligével a
felszámolóbiztos 1055 Budapest, Szent István körút 1.
szám alatti titkárságán kell benyújtani jelen közlemény
Cégközlönyben való megjelenését (2007. október 25.) kö-
vetõ 15. napon legkésõbb 12 óráig, vagy postai úton eljut-
tatni az 1399 Budapest, Pf. 701/313 címre úgy, hogy a kül-
demény a megjelölt határidõig a felszámoló irodájába be-
érkezzen.

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 alapján,

– a teljes vételár kiegyenlítése az adásvételi szerzõdés
létrejöttének és a birtokbaadásnak is elõfeltétele,

– a jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem
jelent értékesítési kötelezettséget.

A felszámoló felhívja az elõvásárlásra jogosultakat,
hogy ezen szándékukat – jogosultságuk igazolása mellett –
a pályázat beadási határidejéig írásban jelentsék be.

A vagyontárgyakért kellékszavatosságot nem válla-
lunk, beszámítást nem fogadunk el.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás kérhetõ mun-
kanapokon 9–12 óra között a következõ helyszínen: 1055
Budapest, Szent István körút 1., Kozári Richárd, tel.: 06
(1) 302-3420.

A GORDIUS CONSULTING Zrt. ÉSZAK-KELET-MA-
GYARORSZÁGI KÉPVISELETE (Cg.: [01 10 042573];
1143 Budapest, Besnyõi u. 13.; fióktelep: 4400 Nyíregy-
háza, Hõsök tere 13. telefon: 06 (42) 318-806) mint a
SZABÓ Mezõgazdasági Termelõ és Szolgáltató Keres-
kedelmi és Fuvarozó Korlátolt Felelõsségû Társaság
„f. a.” (Cg.: [15 09 063617]; 4600 Kisvárda, Móricz Zs.
út 2.; adószáma: 11490072-2-15) felszámolója

pályázat

útján történõ értékesítésre ajánlja a SZABÓ Kft. „f. a.”
Kékcse területén található, idegen ingatlanokon fennálló
bányaszolgalmi jog értékét, a Bányakapitányság Miskolc
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határozatában meghatározott 461 678 m2 kitermelhetõ
„ipari vagyonra” 30 000 000 Ft + áfa összegben.

Az ajánlati feltételeket tartalmazó tájékoztató anyag és
a jelentkezési lap megtekinthetõ, illetve 15 000 Ft +
áfa/csomag áron megvásárolható a felszámoló irodájában
(4400 Nyíregyháza, Hõsök tere 13. fszt. 2.).

Pályázati feltételek:
– A pályázat érvényességének feltétele, hogy az ajánla-

ti feltételeket tartalmazó tájékoztató anyagban foglaltak
tudomásul vételérõl a pályázó írásbeli nyilatkozatát a pá-
lyázatához csatolja.

– A pályázatokat zárt, dupla borítékban, a feladó meg-
jelölése nélkül kell benyújtani.

– A külsõ borítékra „GORDIUS CONSULTING Zrt.,
4400 Nyíregyháza, Hõsök tere 13. pályázat” megjelölést.

– A belsõ borítékra SZABÓ Kft. jeligét kérünk feltün-
tetni.

– Ajánlattevõ neve (cégnév, cégjegyzékszám), cím,
bankszámlaszám.

– A megajánlott vételárnak, a fizetés módjának és ha-
táridejének egyértelmû meghatározása.

– A bánatpénz befizetésének igazolása.
– 90 napos ajánlati kötöttség.
– A vételár, bruttó forgalmi értékének 10%-a bánat-

pénzként készpénzben való megfizetése, a felszámoló
irodájában, Nyíregyháza, Hõsök tere 13. fszt. 2. szám
alatt 2007. november 12-én 10 óráig a 06 (42)
318-806-os számú telefonon elõre egyeztetett idõ-
pontban.

Az ajánlatok benyújtásának határideje:

2007. november 12-én 12 óra.

Az ajánlatok bontására közjegyzõ jelenlétében kerül
sor. A pályázatbontás eredményérõl írásban értesítést kül-
dünk.

Több megfelelõ, azonos értékû (a vételár vonatkozásá-
ban legfeljebb 10%-kal eltérõ) pályázat beérkezése esetén
a felszámoló a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart.
Az elõvásárlásra jogosultak, jogaikat a pályázat benyújtá-
sakor gyakorolhatják. A pályázatot – megfelelõ ajánlat hi-
ányában – a felszámoló eredménytelennek nyilvánítja a
bánatpénz 8 napon belül történõ visszafizetése mellett. To-
vábbi felvilágosítás a 06 (42) 318-806-os telefonszámon
munkaidõben kérhetõ.

A BIS Csõdgondnok és Tanácsadó Zrt. (Cg.:
[01 10 043489]; 1123 Budapest, Ráth György u. 1/C) mint
a DIAN ’94 Kereskedelmi, Marketing és Export-
Import Korlátolt Felelõsségû Társaság „v. a.” (Cg.:

[01 09 661206]; 1025 Budapest, Lívia u. 10. I/1.) kijelölt
vagyonrendezõje

nyilvános pályázat

útján értékesíti a nevezett szervezet tulajdonát képezõ
alábbi vagyont:

– A 03/14. hrsz.-ú „gázállomás” megnevezésû ingatlan
1/1 tulajdoni hányada, amely Ásotthalom külterületén ta-
lálható.

– Az ingatlan földterülete 2144 m2.
– Az ingatlant az Ásotthalom 03/13. hrsz-ú ingatlant il-

letõen átjárási szolgalmi, valamint útszolgalmi jog terheli.
– Irányár: bruttó 420 E Ft, mely a 20%-os mértékû áfát

is tartalmazza.
Az értékesítésre kerülõ vagyonról részletes tájékozta-

tást ad, valamint a megtekintést biztosítja: Hajdú Tünde,
egyeztetés a 202-5580 és 06 (20) 914-1293-as telefon-
számon.

A pályázaton történõ részvétel feltétele 40 000 Ft össze-
gû bánatpénz befizetése a pályázat benyújtásának határ-
napjáig a vagyonrendezõ BIS Zrt. 11600006-00000000-
25146336 számú számlájára, és az errõl szóló igazolásnak
a pályázathoz történõ csatolása, vagy a vagyonrendezõ
pénztárába történõ készpénzbefizetés.

A bánatpénz foglalóként funkcionál, a vételárba be-
számít, sikertelen pályázat esetén 10 napon belül kamat-
mentesen visszafizetésre kerül.

A pályázatokat tértivevényes levéllel a vagyonrendezõ
címére – BIS Zrt., 1276 Budapest, Postafiók 27 – kérjük
megküldeni, vagy személyesen az 1123 Budapest, Ráth
György u. 1/C fszt. 3. szám alatti irodájába beadni munka-
napokon 10 órától 14 óráig. A borítékra írják rá: „DIAN
’94 Kft. vagyonrendezés alatt Pályázat”.

A pályázatok beérkezésének határideje:

2007. november 12. 12 óra.

A borítékon, amely a pályázatot tartalmazza, más felirat
nem lehet. Ha beküldése postán történik, akkor a pályázati
borítékot egy másik borítékban kell elhelyezni.

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 vagyonrendezõ értesíti az elõvásárlási joggal rendel-
kezõket, hogy elõvásárlási jogukat ezen nyilvános pályá-
zat keretében gyakorolhatják.

A pályázatok felbontása közjegyzõ jelenlétében törté-
nik a fenti benyújtási határidõt követõ 10 napon belül.
A pályázók a nyilvános pályázat eredményérõl a bon-
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tást követõ idõponttól számított 10 napon belül értesítést
kapnak.

Azonos, vagy a legjobb ajánlati ártól 10%-on belüli árat
ajánlók között a vagyonrendezõ ártárgyalást tart.

A vagyonrendezõ fenntartja magának a jogot, hogy a
pályázatot – megfelelõ ajánlat hiányában – érvénytelennek
nyilvánítsa.

Az adásvételi szerzõdésnek a pályázat nyertesével tör-
ténõ megkötésének végsõ határideje: 2007. december 17.

A BIS Csõdgondnok és Tanácsadó Zrt. (Cg.:
[01 10 043489]; 1123 Budapest, Ráth György u. 1/C) mint
a „SALUS INVEST” Faipari Korlátolt Felelõsségû
Társaság „f. a.” (Cg.: [08 09 009512]; 9324 Bogyoszló,
Fõ u. 66.) adós felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíti a nevezett felszámolás alatt álló szervezet
tulajdonát képezõ alábbi vagyont:

– A 170/4. hrsz.-ú „üzem” megnevezésû ingatlan
1/1 tulajdoni hányada, amely természetben Bogyoszló,
Fõ u. 66. szám alatt található.

– Az ingatlan földterülete 2.624 m2.
– Az adásvétel tárgyát az ingatlan és a rajta lévõ épít-

mények együttesen képezik.
– Irányár: bruttó 22 320 E Ft, mely összeg a 20%-os

mértékû áfát is tartalmazza.
Az értékesítésre kerülõ vagyonról részletes tájékozta-

tást ad, valamint a megtekintést biztosítja: Hajdú Tünde
felszámolóbiztos. Egyeztetés a 06 (1) 202-5580 és 06 (20)
914-1293-as telefonszámon.

A pályázaton történõ részvétel feltétele az irányár
10%-ának megfelelõ bánatpénz befizetése a pályázat be-
nyújtásának határnapjáig a felszámoló BIS Zrt. 11600006-
00000000-25146336 számú számlájára, és az errõl szóló
igazolásnak a pályázathoz történõ csatolása.

A bánatpénz foglalóként funkcionál, a vételárba beszá-
mít, sikertelen pályázat esetén 10 napon belül kamatmen-
tesen visszafizetésre kerül.

A pályázatokat tértivevényes levéllel a felszámoló cí-
mére – BIS Zrt. 1276 Budapest, Postafiók: 27 – kérjük
megküldeni, vagy személyesen az 1123 Budapest, Ráth
György u. 1/C fszt. 3. sz. alatti irodájába beadni munkana-
pokon 10 órától 14 óráig. A borítékra írják rá: „SALUS
INVEST Kft. f. a. Pályázat”.

A pályázatok beérkezésének határideje:

2007. november 12., 12 óra.

A borítékon, amely a pályázatot tartalmazza, más felirat
nem lehet. Ha beküldése postán történik, akkor a pályázati
borítékot egy másik borítékban kell elhelyezni.

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 felszámoló értesíti az elõvásárlási joggal rendelkezõ-
ket, hogy elõvásárlási jogukat ezen nyilvános pályázat kere-
tében gyakorolhatják.

A pályázatok felbontása közjegyzõ jelenlétében törté-
nik a fenti benyújtási határidõt követõ 10 napon belül. A
pályázók a nyilvános pályázat eredményérõl a bontást kö-
vetõ idõponttól számított 10 napon belül értesítést kapnak.

Azonos, vagy a legjobb ajánlati ártól 10%-on belüli árat
ajánlók között a felszámoló ártárgyalást tart.

A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy a pályá-
zatot – megfelelõ ajánlat hiányában – érvénytelennek nyil-
vánítsa.

Az adásvételi szerzõdésnek a pályázat nyertesével tör-
ténõ megkötésének végsõ határideje: 2007. december 17.

A Kossuth Holding Válságkezelõ és Felszámoló ZRt.
(Cg.: [01 10 044789]; 1061 Budapest, Paulay Ede u. 45.)
mint felszámoló az IKARUS-FÕNIX Fémipari és Jár-
mûalkatrészgyártó Kft. „f. a.” (Cg.: [04 09 002380];
5520 Szeghalom, Kinizsi u. 76.) tulajdonában álló alábbi
ingatlant kínálja

nyilvános pályázat

útján megvásárlásra.
A Szeghalmi Körzeti Földhivatalnál nyilvántartott

szeghalmi 01109/6. helyrajzi számú, kivett üdülõépület és
udvar megnevezésû ingatlan alapterülete: 389 m2. Irányár:
2 000 000 Ft + áfa; bánatpénz: 200 000 Ft.

A megvásárlásra felkínált ingatlanért kellékszavatossá-
got nem vállalunk.

A felszámolás az 1997. augusztus 5-e utáni kezdõ idõ-
pontú felszámolásokra vonatkozó, az 1997. évi XXVII.
törvénnyel átfogóan módosított 1991. évi XLIX. törvény
szerint folyik.

A vételárat a szerzõdéskötéstõl számított 15 napon be-
lül, átutalással kell megfizetni. A beszámítást a csõdtör-
vény kizárja.

A pályázati eljárás részletes feltételeit megállapító, va-
lamint a meghirdetett ingatlant részletezõ feltételfüzet a
felszámoló dél-alföldi irodájában (Békéscsaba, Andrássy
út 7. I. 7.) munkanapokon 9–12, pénteken 11 óráig megte-
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kinthetõ, illetve megvásárolható. A pályázat érvényessé-
gének feltétele a fentiekben meghatározott összegû bánat-
pénz igazolt megfizetése. A bánatpénz akkor tekinthetõ
megfizetettnek, amennyiben azt a felszámoló bankszámlá-
ján 2007. november 8-ig jóváírták. A pályázati ajánlatban
75 napos ajánlati kötöttséget kell vállalni.

Kérjük a pályázókat, hogy pályázati ajánlatukat magyar
nyelven, egy példányban, a pályázóra való utalás nélküli,
zárt, „IKARUS-FÕNIX Kft. f. a. – pályázat” jeligével fel-
iratozott borítékban – személyesen, vagy kézbesítõ útján –

2007. november 9-én 10 óráig,

a felszámoló dél-alföldi irodájában nyújtsák be. A pályá-
zati ajánlatokat a benyújtás napján és helyszínén, 10 óra
15 perckor, közjegyzõ jelenlétében bontjuk fel. A pályá-
zatbontáson azok a pályázók, akik a bánatpénzt igazoltan
megfizették, valamint határidõben ajánlatot nyújtottak be,
részt vehetnek.

A pályázati ajánlatokat a felszámoló az árajánlatok
nagysága alapján bírálja el. Amennyiben a legjobb ajánlati
árat követõ ajánlati ár (ajánlati árak) a legmagasabb aján-
lati ár 90%-át eléri (elérik), a felszámoló köteles a pályá-
zók között közjegyzõ jelenlétében nyilvános ártárgyalást
tartani.

A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem je-
lent értékesítési kötelezettséget, megfelelõ ajánlat hiányá-
ban a pályázatot eredménytelennek nyilváníthatja, és új
pályázatot írhat ki.

További felvilágosítással Zsigmondné Kesiár Katalin
felszámolóbiztos [telefon: 06 (66) 637-400: fax: 06 (66)
637-401] készséggel áll rendelkezésre.

Kereskedelmi képviseletek megszûnése

Az ÖIR – Managementdienste GmbH (székhely:
AT-1010 Wien, Franz-Josefs-Kai; cégjegyzékszám: FN
179043 z) mint alapító 2007. szeptember 29-én elhatározta
a ÖIR – Managementdienste Magyarországi Fióktelep
(Cg.: [01 17 000282]; 1061 Budapest, Andrássy út 36.
III/6.) jogutód nélküli megszüntetését.

A fióktelep felhívja hitelezõit, hogy követeléseiket e
közlemény Cégközlönyben való közzétételét (2007. októ-
ber 25.) követõ harminc napon belül írásban jelentsék be a
fióktelepnek címzett levélben.

A fióktelep egyben tájékoztatja a hitelezõket, hogy
esetlegesen ki nem elégített követeléseiket a fent megje-
lölt alapítóval szemben közvetlenül érvényesíthetik, a
44/2001/EK tanácsi rendelet alapján.

A Marshall Cavendish Magyarország Fióktelep
(Cg.: [01 17 000004]; székhely: 1061 Budapest, Paulay
Ede u. 7–9.) közzéteszi, hogy a fióktelep alapítója, a Mars-
hall Cavendish Partworks Limited (székhely: WIV 3TD
London, Wardour street 119.) 2007. szeptember 25-én el-
határozta a fióktelep megszüntetését.

A fióktelep felhívja hitelezõit, hogy követeléseiket a
Cégközlönyben való közzétételtõl (2007. október 25.) szá-
mított harminc napon belül a fióktelep székhelyének címé-
re jelentsék be.

Bélyegzõk érvénytelenítése

A Penta Általános Építõipari Kft. alábbi szövegû és sor-
számú bélyegzõi elvesztek:

A 16-os sorszámú bélyegzõ szövege:

PENTA
ÁLTALÁNOS ÉPÍTÕIPARI KFT.

1105 Budapest, X. Mádi u. 17.
OTP 11710002-20128249

16.

A bélyegzõ használata 2007. október 3-tól érvénytelen.

A 71-es sorszámú bélyegzõ szövege:

PENTA
ÁLTALÁNOS ÉPÍTÕIPARI KFT.

1105 Budapest, X. Mádi u. 17.
OTP 11710002-20128249

71.

A bélyegzõ használata 2007. szeptember 27-tõl érvény-
telen.

A 3-as sorszámú bélyegzõ szövege:

PENTA
ÁLTALÁNOS ÉPÍTÕIPARI KFT.

1105 Budapest, X. Mádi u. 17.
OTP 11710002-20128249

10452556-2-13
3.

A bélyegzõ használata 2007. október 17-tõl érvény-
telen.
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény rendelkezik – többek között – a Magyar Köztársaság Kormánya hivatalos
lapjának, a Határozatok Tárának megjelentetésérõl.
A Határozatok Tárát szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal a Szerkesztõbizottság közremûködésével, évente mintegy
60 alkalommal jelenik meg.
A Határozatok Tára a Kormánynak azokat a határozatait (kétezres) közli, amelyeknek közzétételét a Kormány
elrendelte, továbbá tartalmazza a miniszterelnök határozatait, a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter határoza-
tait, valamint a minisztériumok, az országos hatáskörû szervek, az önkormányzatok közleményeit, hirdetményeit,
különféle tájékoztatóit, továbbá azokat a közleményeket stb., amelyeket a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
engedélyez.

A Határozatok Tára megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó címén (Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6.;
postacím: 1394 Budapest 62, Pf. 357) vagy a 318-6668 faxszámán.
Éves elõfizetési díja 2007. évre: 22 932 Ft áfával.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti
Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ
a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt
internetcímen.

MEGRENDELÕLAP
Megrendelem a

HATÁROZATOK TÁRA

címû lapot ................. példányban.

A megrendelõ (cég) neve: ...............................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ............................................................................................................................

Utca, házszám: ...............................................................................................................................................

Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ..................................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ........................................................................................................

2007. évi elõfizetési díj egy évre: 22 932 Ft áfával.

fél évre: 11 466 Ft áfával.

Csekket kérek a befizetéshez

Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát!

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után,
8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: .......................................................

......................................................................
cégszerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A Miniszterelnöki Hivatal, valamint az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium közös szer-
kesztésében havonta megjelenõ

ÖNKORMÁNYZATOK KÖZLÖNYE

az önkormányzatok számára mûködésük során hasznos és nélkülözhetetlen tájékozódási forrás.
A kiadvány elsõ három része az önkormányzatokat érintõ, újonnan kihirdetett jogszabályokat (tör-
vények, rendeletek – ideértve az önkormányzati rendeleteket is –, alkotmánybírósági és egyéb
határozatok) közli. Negyedik fõrésze közleményeket, pályázati felhívásokat és tájékoztatásokat (szak-
tárcák közleményei, az Állami Számvevõszék ajánlásai, az önkormányzatok által elnyerhetõ támoga-
tások pályázati feltételei, az önkormányzatok éves pénzügyi beszámolói, alapító okiratok stb.) tartal-
maz.

Az Önkormányzatok Közlönye elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó
(1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.) címén (postacím: 1394 Budapest 62. Pf. 357) vagy a 318-6668 fax-
számán.
2007. évi éves elõfizetés díja: 5544 Ft áfával; féléves elõfizetés: 2772 Ft áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán)
szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve
megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy
a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük az Önkormányzatok Közlönye címû lapot ................. példányban.

A megrendelõ (cég) neve: ...........................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ........................................................................................................

Utca, házszám: ...........................................................................................................................

Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ...............................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: .....................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhez-
vétele után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………

……………………………………………
cégszerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS
Az

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY

– az egészségbiztosítási ágazat központi igazgatási szerve, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár
hivatalos lapja – az elõfizetõi érdekeket szem elõtt tartva, kedvezõ áron kívánja az egészségügyi
ágazatban érdekeltek rendelkezésére bocsátani a jogszabályok szövegét, valamint a munkához szük-
séges aktuális OEP-közleményeket, -felhívásokat, -tájékoztatókat. Lapunk címzettjei elsõsorban: az alap-
elátásban részt vevõ háziorvosok; fekvõbeteg-ellátó és szakellátó intézmények; gyógyszert, gyógyászati
segédeszközt gyártók, illetve forgalmazók; gyógyfürdõk; oktatási intézmények; társadalombiztosítási kifi-
zetõhelyek, foglalkoztatók; könyvelõk; adótanácsadók stb.

Az Egészségbiztosítási Közlöny elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó
(1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.) címén (postacím: 1394 Budapest 62. Pf. 357) vagy a 318-6668 fax-
számán.

2007. évi éves elõfizetési díj: 22 176 Ft áfával, féléves elõfizetés: 11 088 Ft áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán)
szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve
megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy
a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük az Egészségbiztosítási Közlöny címû lapot ................. példányban.

A megrendelõ (cég) neve: ...........................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ........................................................................................................

Utca, házszám: ...........................................................................................................................

Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ...............................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: .....................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhez-
vétele után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………

……………………………………………
cégszerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A Magyar Hivatalos Közlönykiadó gondozásában 2004. január 1-jétõl jelenik meg
a Közbeszerzések Tanácsának hivatalos lapja, a

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTÕ

A Közbeszerzési Értesítõ megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó, Buda-
pest VIII., Somogyi Béla u. 6. címén (postacím: 1394 Budapest 62, Pf. 357.) vagy
a 318-6668 faxszámán.
Az Értesítõ – a tervezett formátumváltás miatt – a 2007. évben fél évre fizethetõ elõ.
A féléves elõfizetés díja áfával: 55 062 Ft.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u.
és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275,
e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax:
318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt
internetcímen.

MEGRENDELÕLAP

Megrendelem a

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTÕ

címû lapot ................. példányban, és kérem a következõ címre kézbesíteni:

A megrendelõ (cég) neve: ........................................................................................

Címe (város/község, irányítószám): .........................................................................

Utca, házszám: ........................................................................................................

Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ............................................................................

Elõfizetési díj fél évre 55 062 Ft
negyedévre 27 531 Ft

Csekket kérek a befizetéshez

Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát!

Keltezés: ………………………………………

……………………………………………………
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlönyt szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével. A Szerkesztõbizottság
elnöke: Gilyán György. A szerkesztésért felelõs: dr. Tordai Csaba. Budapest V., Kossuth tér 1–3.
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó. Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., www.mhk.hu. Telefon: 266-9290.

Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadónál
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a FÁMA Rt. közremûködésével. Telefon: 266-6567.
Információ: tel.: 317-9999, 266-9290/245, 357 mellék.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
2007. évi éves elõfizetési díj: 99 792 Ft. Egy példány ára: 210 Ft 16 oldal terjedelemig, utána +8 oldalanként +189 Ft.
A kiadó az elõfizetési díj évközbeni emelésének jogát fenntartja.
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07.3589 – Nyomja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató.

A Hivatalos Értesítõt szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével.
A szerkesztésért felelõs: dr. Latkóczy Antal, Budapest V., Kossuth tér 1–3.
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó. Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Budapest VIII., Somogyi Béla utca 6. Telefon: 266-9290, www.mhk.hu.

Információ: telefon/fax: 317-9999, 266-9290/245, 357 mellék.
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