
A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G H I V A T A L O S L A P J A

Budapest,

2007. november 9.,

péntek

151. szám

Ára: 1911,– Ft

TARTALOMJEGYZÉK Oldal

295/2007. (XI. 9.) Korm. r. A frekvenciasávok nemzeti felosztásának megállapításáról szóló
346/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet és egyes további hírközlési
tárgyú kormányrendeletek módosításáról . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10528

296/2007. (XI. 9.) Korm. r. Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl szóló 2006. évi
CXXXII. törvény végrehajtásával kapcsolatos egyes finanszíro-
zási, szerzõdéskötési és eljárási kérdésekrõl szóló 41/2007.
(III. 13.) Korm. rendelet módosításáról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10538

297/2007. (XI. 9.) Korm. r. A gazdálkodó szervezetek részére nyújtott 2007. évi egyedi terme-
lési támogatásokról, költségtérítésekrõl szóló 52/2007. (III. 26.)
Korm. rendelet módosításáról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10545

298/2007. (XI. 9.) Korm. r. A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szol-
gáló vízilétesítmények védelmérõl szóló 123/1997. (VII. 18.)
Korm. rendelet módosításáról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10545

299/2007. (XI. 9.) Korm. r. A felszín alatti vizek védelmérõl szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm.
rendelet módosításáról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10546

300/2007. (XI. 9.) Korm. r. A 2008. évre vonatkozó Országos Statisztikai Adatgyûjtési Program
módosított és új adatgyûjtéseirõl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10547

301/2007. (XI. 9.) Korm. r. A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról . 10571

48/2007. (XI. 9.) IRM–PM e. r. Az ujj- és tenyérnyomatvétel, a fényképkészítés, valamint a DNS-
mintavétel szabályairól szóló 8/2000. (II. 16.) BM–IM–PM
együttes rendelet módosításáról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10604

1084/2007. (XI. 9.) Korm. h. Életmentõ Emlékérem adományozásáról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10604

1085/2007. (XI. 9.) Korm. h. A Külsõ Határok Alap intézményi rendszerérõl. . . . . . . . . . . . . . . . 10605

77/2007. (XI. 9.) ME h. Szakállamtitkár megbízatásának megszûnésérõl . . . . . . . . . . . . . . . 10605

78/2007. (XI. 9.) ME h. Az Egyenlõ Bánásmód Tanácsadó Testület tagjának felkérésérõl. . . 10606

79/2007. (XI. 9.) ME h. Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelõ Zártkörûen mûködõ
Részvénytársaság Igazgatósága elnökének és tagjainak
visszahívásáról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10606

33/2007. (XI. 9.) KüM h. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya
közötti, Budapesten, 2005. június 21-én aláírt Kulturális, Okta-
tási, Tudományos, Sport- és Ifjúsági Egyezmény kihirdetésérõl
szóló 183/2007. (VII. 13.) Korm. rendelet 2–3. §-a
hatálybalépésérõl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10606

A Heves Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Földmûve-
lésügyi Igazgatóságának hirdetménye . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10607

Hivatalos Értesítõ (2007/45. szám) .......................................HÉ 2883–2972



II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kormány rendeletei

A Kormány
295/2007. (XI. 9.) Korm.

rendelete
a frekvenciasávok nemzeti felosztásának

megállapításáról szóló
346/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet és egyes további
hírközlési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Az elektronikus hírközlésrõl szóló 2003. évi C. törvény
182. §-a (1) bekezdésének a) és b) pontjában, valamint a
182. §-a (2) bekezdésének h) pontjában kapott felhatalma-
zás alapján, az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének
b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a Kormány a
következõket rendeli el:

1. §

A frekvenciasávok nemzeti felosztásának megállapítá-
sáról szóló 346/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet (a továb-
biakban: R.) 10. §-a a következõ új (3) bekezdéssel egé-
szül ki, és az eredeti (3) és (4) bekezdés megjelölése (4) és
(5) bekezdésre változik:

„(3) Az ultraszéles sávú (UWB) technológiát alkalmazó
berendezések részére a rendelet hatálya alá tartozó rádió-
frekvenciás tartományban a polgári frekvenciagazdálko-
dás keretében harmadlagos jelleggel kijelölhetõ frekven-
cia a 10,6 GHz alatti sávokban ultraszéles sávú (UWB)
technológiát alkalmazó eszközök harmonizált feltételeirõl
szóló, 2006. március 24-i ECC/DEC/(06)04 Határozat
alapján.”

2. §

Az R. 12. §-a a következõ l)–o) ponttal egészül ki:
[Ez a rendelet a következõ európai uniós jogi aktusok-

nak való megfelelést szolgálja:]
„l) a Bizottság 2006/771/EK határozata (2006. novem-

ber 9.) a kis hatótávolságú eszközök által használt rádió-
spektrum harmonizációjáról;

m) a Bizottság 2006/804/EK határozata (2006. novem-
ber 23.) a rádióspektrum deciméteres (UHF) frekvencia-
sávban mûködõ rádiófrekvenciás azonosító (RFID) eszkö-
zök számára történõ harmonizációjáról;

n) a Bizottság 2007/98/EK határozata (2007. február
14.) a rádióspektrum 2 GHz-es frekvenciasávjainak a mo-
bil mûholdas szolgáltatásokat nyújtó rendszerek megvaló-
sítására történõ harmonizált felhasználásáról, 2. cikk és

3. cikk (1) bekezdésének kijelölésre vonatkozó rendelke-
zése;

o) a Bizottság 2007/131/EK határozata (2007. február
21.) az ultraszéles sávú technológiát használó berendezé-
sek számára a rádiófrekvenciák Közösségen belüli, har-
monizált módon történõ használatának engedélyezésérõl.”

3. §

Az R. 13. §-ának (3) bekezdése a következõ k) ponttal
egészül ki:

[A táblázat nemzeti lábjegyzeteiben (5. melléklet) és a
6. mellékletben hivatkozott ERC-, illetve ECC-határozato-
kon kívül – az ECC/DEC/(02)03 és az ECC/DEC/(04)06
Határozatok, valamint a 2010–2025 MHz sávval összefüg-
gõ határozati pont vonatkozó részében nem teljesülõ
ERC/DEC/(00)01 Határozat kivételével – az alábbiak is
teljesülnek a nemzeti frekvenciafelosztás tekintetében:]

„k) ECC/DEC/(06)04: az ECC 2006. március 24-i hatá-
rozata a 10,6 GHz alatti sávokban ultraszéles sávú (UWB)
technológiát alkalmazó eszközök harmonizált feltéte-
leirõl.”

4. §

(1) Az R. 14. §-a a következõ 4/A. ponttal egészül ki:
[E rendelet alkalmazásában:]
„4/A. Aktív orvosi implantátum: minden olyan aktív be-

ültethetõ eszköz rádiós része, amely sebészeti vagy más
orvosi beavatkozással az emberi testbe vagy annak egy ter-
mészetes testnyílásába részlegesen vagy teljesen beveze-
tésre kerül, és az a beavatkozás után a helyén marad.”

(2) Az R. 14. §-a a következõ 43/A. ponttal egészül ki:
[E rendelet alkalmazásában:]
„43/A. Kiegészítõ földfelszíni komponens (CGC): a mû-

holdas mozgószolgálati rendszer szerves része, amely – a
mozgó földi állomásokkal összeköttetést megvalósító –
helyhez kötött földi telepítésû állomásokból áll annak ér-
dekében, hogy javuljon a mûholdas mozgószolgálati rend-
szer elérhetõsége azokban az övezetekben, ahol az egy
vagy több ûrállomással való összeköttetés nem biztosítha-
tó a szükséges minõségben.”

(3) Az R. 14. §-ának 50. pontja helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában:]
„50. Kis hatótávolságú eszköz (SRD): olyan kis távolság

áthidalására szolgáló kis teljesítményû rádióadó, amellyel
egy- vagy kétirányú információátvitel valósítható meg, és
amely kis valószínûséggel okoz zavarást más rádióberen-
dezésnek.”
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(4) Az R. 14. §-a a következõ 126/A. ponttal egészül ki:
[E rendelet alkalmazásában:]
„126/A. Rádiófrekvenciás azonosító (RFID) eszköz:

többek között árucikkek rádiórendszer használatával törté-
nõ nyomon követésére és azonosítására szolgáló eszköz,
amely egyrészrõl az árucikkekre rögzített passzív eszkö-
zökbõl (címkék), másrészrõl a címkék aktiválására és a ró-
luk történõ adatgyûjtésre szolgáló adóvevõ egységekbõl
(olvasók) áll.”

(5) Az R. 14. §-a a következõ 161/A. ponttal egészül ki:
[E rendelet alkalmazásában:]
„161/A. Ultraszéles sávú (UWB) technológiát alkalma-

zó berendezések: beépített összetevõként vagy kiegészítõ-
ként olyan, kis hatótávolságú rádiótávközlõ technológiát
alkalmazó, 50 MHz-nél szélesebb frekvenciatartományra
kiterjedõ rádiófrekvenciás energiát szándékosan elõállító
és sugárzó berendezések, amelyek frekvenciatartománya
átfedésbe kerülhet több, a rádiótávközlési szolgálatok ré-
szére felosztott frekvenciasávval.”

5. §

(1) Az R. 1. melléklete e rendelet 1. melléklete szerint
módosul.

(2) Az R. 2. melléklete e rendelet 2. melléklete szerint
módosul.

(3) Az R. 5. melléklete e rendelet 3. melléklete szerint
módosul.

(4) Az R. 6. melléklete e rendelet 4. melléklete szerint
módosul.

(5) Az R. 13. melléklete e rendelet 5. melléklete szerint
módosul.

6. §

A frekvenciahasználati jogosultság megszerzését szol-
gáló árverés és pályázat szabályairól szóló 78/2006.
(IV. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. §-a a
következõ c) ponttal egészül ki:

[A rendelet hatálya kiterjed]
„c) a digitális rádió- és televízió-mûsorszóró hálózat,

illetve -mûsorszóró adó üzemeltetési jogosultság árverés,
illetve pályázat útján történõ elnyerésével kapcsolatos el-
járásokra.”

7. §

A Rendelet 2. §-ának h) pontja helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában:]
„h) résztvevõ: a kiírás szerinti határidõn belül részvételi

jelentkezést benyújtó és részvételi nyilvántartásba vett je-
lentkezõ;”

8. §

(1) A Rendelet 3. §-ának (1) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(1) Az árverés, illetve a pályázat egyes – a frekvencia-
sávok felhasználási szabályairól szóló jogszabály szerint –
hasznosításra kijelölt frekvenciatartományok frekvencia-
használati jogosultságának, illetve digitális rádió- és tele-
vízió-mûsorszóró hálózat, illetve -mûsorszóró adó üze-
meltetési jogosultságának odaítélése érdekében az Eht., a
mûsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló
2007. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: Dtv.) és a köz-
igazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás szabályairól
szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) köz-
igazgatási eljárásra vonatkozó szabályai szerint lefolyta-
tott eljárás.”

(2) A Rendelet 3. §-a a következõ (4) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(4) A digitális rádió- és televízió-mûsorszóró hálózat,
illetve -mûsorszóró adó üzemeltetési jogosultságának oda-
ítélésére vonatkozó eljárásokban e rendeletben foglaltakat
a Dtv.-ben meghatározott eltérésekkel megfelelõen kell
alkalmazni.”

9. §

(1) A referenciaajánlatokról, hálózati szerzõdésekrõl,
valamint az ezekkel kapcsolatos eljárások részletes szabá-
lyairól szóló 277/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet (a továb-
biakban: Rr.) 1. §-a (1) bekezdésének b) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:

[E rendelet hatálya kiterjed]
„b) az elektronikus hírközlési szolgáltatókra – beleértve

az Európai Unió más tagállamában nyilvántartásba vett jo-
gosult szolgáltatókat is –, így különösen a jelentõs piaci
erõvel rendelkezõ szolgáltatókra, valamint a vállalkozá-
sokra (a továbbiakban: szolgáltatók),”

(2) Az Rr. 1. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A (2)–(4) bekezdés nem alkalmazható a mûsorter-

jesztés és a digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi
LXXIV. törvényben meghatározott szerzõdéskötési
kötelezettségek esetén.”

10. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 15. napon lép ha-
tályba, és a kihirdetését követõ 16. napon hatályát veszti.
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(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti

a) az R. 1. mellékletében a „DVB-T” rövidítés,

b) az R. 13. mellékletének „ERC/DEC és ECC/DEC
határozatok” címû 3.2. pontjában az ERC/DEC/(97)04
Határozatra vonatkozó sor, továbbá

c) a Rendelet 2. §-ának d) pontjában az „amely a kiírás
szerinti határidõn belül részvételi jelentkezést nyújtott be”
szövegrész.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg

a) a Rendelet 1. §-ának a) pontjában, 2. §-ának f) és
g) pontjában, 4. §-a (1) bekezdésének c) és d) pontjában,
11. §-ának (1) bekezdésében, 20. §-a elõtti alcímében,
21. §-ának (1) bekezdésében, 22. §-ában, 28. §-a (1) be-
kezdésének b) pontjában a „frekvenciahasználati jogosult-
ság” szövegrész helyébe a „frekvenciahasználati jogosult-
ság, digitális rádió- és televízió-mûsorszóró hálózat, illet-
ve -mûsorszóró adó üzemeltetési jogosultság” szöveg,

b) a Rendelet 2. §-ának d) pontjában, 19. §-ának (6) és
(7) bekezdésében, 21. §-ának (3) bekezdésében, 1. mellék-
letének q) pontjában, 2. mellékletének o) pontjában a
„frekvenciahasználati jogosultságot” szövegrész helyébe
a „frekvenciahasználati jogosultság, digitális rádió- és te-
levízió-mûsorszóró hálózat, illetve -mûsorszóró adó üze-
meltetési jogosultságot” szöveg, valamint

c) a Rendelet 3. §-ának (3) bekezdésében a „használati
jogosultsága” szövegrész helyébe a „használati jogosult-
ság, valamint digitális rádió- és televízió-mûsorszóró háló-
zat, illetve -mûsorszóró adó üzemeltetési jogosultsága”
szöveg

lép.

(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az Rr.
3. §-a (1) bekezdésének 6. pontjában „az az elektronikus
hírközlési szolgáltató” szövegrész helyébe „az az elektro-
nikus hírközlési szolgáltató vagy vállalkozás” szöveg lép.

11. §

Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak való
megfelelést szolgálja:

a) a Bizottság 2006/771/EK határozata (2006. novem-
ber 9.) a kis hatótávolságú eszközök által használt rádió-
spektrum harmonizációjáról;

b) a Bizottság 2006/804/EK határozata (2006. novem-
ber 23.) a rádióspektrum deciméteres (UHF) frekvencia-
sávban mûködõ rádiófrekvenciás azonosító (RFID) eszkö-
zök számára történõ harmonizációjáról;

c) a Bizottság 2007/98/EK határozata (2007. február
14.) a rádióspektrum 2 GHz-es frekvenciasávjainak a mo-
bil mûholdas szolgáltatásokat nyújtó rendszerek megvaló-
sítására történõ harmonizált felhasználásáról, 2. cikk és
3. cikk (1) bekezdésének kijelölésre vonatkozó rendelke-
zése;

d) a Bizottság 2007/131/EK határozata (2007. február
21.) az ultraszéles sávú technológiát használó berendezé-
sek számára a rádiófrekvenciák Közösségen belüli, har-
monizált módon történõ használatának engedélyezésérõl.

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,
a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter

1. melléklet
a 295/2007. (XI. 9.) Korm. rendelethez

Az R. 1. melléklete a következõ rövidítésekkel egészül
ki:

[A rendeletben alkalmazott rövidítések értelmezése]

„CGC Complementary Ground Component
Kiegészítõ földfelszíni komponens

UHF Ultra High Frequency
Deciméteres frekvenciasáv(ú)

UWB Ultra-Wideband
Ultraszéles sávú”
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2. melléklet a 295/2007. (XI. 9.) Korm. rendelethez

Az R. 2. mellékletében a 174–230 MHz, 470–862 MHz, 1980–2010 MHz és a 2170–2200 MHz sávokra vonatkozó táblázatrészek helyébe a következõ táblázat-
részek lépnek:
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[FREKVENCIASÁVOK NEMZETI FELOSZTÁSI TÁBLÁZATA] 
„

N E M Z E T K Ö Z I   F E L O S Z T Á S F E L O S Z T Á S   A   M A G Y A R   K Ö Z T Á R S A S Á G B A N 

N E M Z E T K Ö Z I   R Á D I Ó S Z A B Á L Y Z A T 
MAGYAR KÖZTÁRSASÁGRA 
ÉRVÉNYES (NEMZETKÖZI 

RÁDIÓSZABÁLYZAT 
NEM POLGÁRI POLGÁRI KÖZÖS

1. KÖRZET 2. KÖRZET 3. KÖRZET SZERINT)    

174–223 MHz 

M SORSZÓRÁS
174–216 MHz 

M SORSZÓRÁS
Állandóhely
Mozgó

5.234

174–223 MHz 

ÁLLANDÓHELY
MOZGÓ
M SORSZÓRÁS

174–223 MHz 

M SORSZÓRÁS
174–223 MHz 

M SORSZÓRÁS  H80  H80A 

216–220 MHz 

ÁLLANDÓHELY
TENGERI MOZGÓ 
Rádiólokáció  5.241 

5.242

     

5.235  5.237  5.243 220–225 MHz 5.233  5.238  5.240  5.245   H48  H81  H82  

223–230 MHz 

M SORSZÓRÁS
Állandóhely
Mozgó

AMAT R
ÁLLANDÓHELY
MOZGÓ
Rádiólokáció  5.241 

223–230 MHz 

ÁLLANDÓHELY
MOZGÓ
M SORSZÓRÁS

223–230 MHz 

M SORSZÓRÁS
Állandóhely
Mozgó

223–230 MHz 

Állandóhely   H21 
Mozgó  H22 

223–230 MHz 

M SORSZÓRÁS  H80  H80A 

5.243  5.246  5.247 

225–235 MHz 

ÁLLANDÓHELY
MOZGÓ

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 
Rádiólokáció

5.250 H51

N E M Z E T K Ö Z I   F E L O S Z T Á S F E L O S Z T Á S   A   M A G Y A R   K Ö Z T Á R S A S Á G B A N 

N E M Z E T K Ö Z I   R Á D I Ó S Z A B Á L Y Z A T 
MAGYAR KÖZTÁRSASÁGRA 
ÉRVÉNYES (NEMZETKÖZI 

RÁDIÓSZABÁLYZAT 
NEM POLGÁRI POLGÁRI KÖZÖS

1. KÖRZET 2. KÖRZET 3. KÖRZET SZERINT)    

470–790 MHz 

M SORSZÓRÁS
470–512 MHz 

M SORSZÓRÁS
Állandóhely
Mozgó

5.292  5.293 

470–585 MHz 

ÁLLANDÓHELY
MOZGÓ
M SORSZÓRÁS

470–608 MHz 

M SORSZÓRÁS
470–608 MHz 470–608 MHz 

M SORSZÓRÁS  H80  H80A 

512–608 MHz 

M SORSZÓRÁS 5.291  5.298 
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N E M Z E T K Ö Z I   F E L O S Z T Á S F E L O S Z T Á S   A   M A G Y A R   K Ö Z T Á R S A S Á G B A N 

N E M Z E T K Ö Z I   R Á D I Ó S Z A B Á L Y Z A T 
MAGYAR KÖZTÁRSASÁGRA 
ÉRVÉNYES (NEMZETKÖZI 

RÁDIÓSZABÁLYZAT 
NEM POLGÁRI POLGÁRI KÖZÖS

1. KÖRZET 2. KÖRZET 3. KÖRZET SZERINT)    

5.297

585–610 MHz 

ÁLLANDÓHELY
MOZGÓ H21  H22  H107 H48  H110 

608–614 MHz 

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT
M holdas mozgó, a m holdas

légi mozgó (Föld– r irány) 
kivételével 

M SORSZÓRÁS
RÁDIÓNAVIGÁCIÓ 

5.149  5.305  5.306  5.307 

608–614 MHz 

M SORSZÓRÁS
Rádiócsillagászat  5.306 

608–614 MHz 608–614 MHz 

M SORSZÓRÁS  H80  H80A 
Rádiócsillagászat  5.306  H41 

610–890 MHz 

ÁLLANDÓHELY 5.149 5.149 5.149  H48  H110 

614–806 MHz 

M SORSZÓRÁS
Állandóhely
Mozgó

MOZGÓ  5.317A 
M SORSZÓRÁS

614–645 MHz 

M SORSZÓRÁS

5.311

614–645 MHz 

M SORSZÓRÁS  H80  H80A 

H48  H110 

   645–790 MHz 

M SORSZÓRÁS
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ  

5.312

645–734 MHz 

M SORSZÓRÁS  H80  H80A 

H48  H110 

    734–758 MHz 

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
5.312  H112 

734–758 MHz 

M SORSZÓRÁS  H80  H80A 

H48  H110  H111 

5.149  5.291A  5.294  5.296
5.300  5.302  5.304  5.306
5.311  5.312 5.311

758–790 MHz 

M SORSZÓRÁS  H80  H80A 

H48  H110 

790–862 MHz 

ÁLLANDÓHELY
M SORSZÓRÁS

790–862 MHz 

ÁLLANDÓHELY
M SORSZÓRÁS
LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ  

5.312

790–798 MHz 

M SORSZÓRÁS  H80  H80A 

H48  H110 

5.293  5.309  5.311 

798–814 MHz 

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
5.312  H112 

798–814 MHz 

M SORSZÓRÁS  H80  H80A
H111

806–890 MHz 

ÁLLANDÓHELY
MOZGÓ  5.317A 
M SORSZÓRÁS  H48 

    814–830 MHz 

M SORSZÓRÁS  H80  H80A 

H48  H110 
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N E M Z E T K Ö Z I   F E L O S Z T Á S F E L O S Z T Á S   A   M A G Y A R   K Ö Z T Á R S A S Á G B A N 

N E M Z E T K Ö Z I   R Á D I Ó S Z A B Á L Y Z A T 
MAGYAR KÖZTÁRSASÁGRA 
ÉRVÉNYES (NEMZETKÖZI 

RÁDIÓSZABÁLYZAT 
NEM POLGÁRI POLGÁRI KÖZÖS

1. KÖRZET 2. KÖRZET 3. KÖRZET SZERINT)    

   830–846 MHz 

LÉGI RÁDIÓNAVIGÁCIÓ
5.312  H112 

H70

830–846 MHz 

M SORSZÓRÁS  H80  H80A
H111

H48

5.312  5.314  5.315  5.316
5.319  5.321 

    846–862 MHz 

M SORSZÓRÁS  H80  H80A 

H48  H110 

N E M Z E T K Ö Z I   F E L O S Z T Á S F E L O S Z T Á S   A   M A G Y A R   K Ö Z T Á R S A S Á G B A N 

N E M Z E T K Ö Z I   R Á D I Ó S Z A B Á L Y Z A T 
MAGYAR KÖZTÁRSASÁGRA 
ÉRVÉNYES (NEMZETKÖZI 

RÁDIÓSZABÁLYZAT 
NEM POLGÁRI POLGÁRI KÖZÖS

1. KÖRZET 2. KÖRZET 3. KÖRZET SZERINT)    

1980–2010 MHz ÁLLANDÓHELY
MOZGÓ
M HOLDAS MOZGÓ (Föld– r irány)  5.351A 

5.388  5.389A  5.389B  5.389F 

1980–2010 MHz 

ÁLLANDÓHELY
MOZGÓ
M HOLDAS MOZGÓ

(Föld– r irány)  5.351A 

5.388  5.389A 

1980–2010 MHz 

H135

1980–2010 MHz 

MOZGÓ  H148 
M HOLDAS MOZGÓ

(Föld– r irány)  5.351A  H148 

5.388  5.389A 

1980–2010 MHz 

H149

N E M Z E T K Ö Z I   F E L O S Z T Á S F E L O S Z T Á S   A   M A G Y A R   K Ö Z T Á R S A S Á G B A N 

N E M Z E T K Ö Z I   R Á D I Ó S Z A B Á L Y Z A T 
MAGYAR KÖZTÁRSASÁGRA 
ÉRVÉNYES (NEMZETKÖZI 

RÁDIÓSZABÁLYZAT 
NEM POLGÁRI POLGÁRI KÖZÖS

1. KÖRZET 2. KÖRZET 3. KÖRZET SZERINT)    

2170–2200 MHz ÁLLANDÓHELY
MOZGÓ
M HOLDAS MOZGÓ ( r–Föld irány)  5.351A 

5.388  5.389A  5.389F  5.392A 

2170–2200 MHz 

ÁLLANDÓHELY
MOZGÓ
M HOLDAS MOZGÓ

( r–Föld irány)  5.351A 

5.388  5.389A 

2170–2200 MHz 

Rádiólokáció  H23 
2170–2200 MHz 

MOZGÓ  H148 
M HOLDAS MOZGÓ

( r–Föld irány)  5.351A  H148 

5.388  5.389A 

”



3. melléklet a 295/2007. (XI. 9.) Korm. rendelethez

1. Az R. 5. mellékletének H11, H23, H52, H55, H80, H83, H84, H85, H106, H108, H109, H110, H111, H129, H131,
H135, H148 és H151 nemzeti lábjegyzetei helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„H11 Az 1810–1850 kHz, 3500–3800 kHz, 7000–7100 kHz, 14 000–14 350 kHz, 18 068–18 168 kHz,
21 000–21 450 kHz, 24 890–24 990 kHz, 28–29,7 MHz, 144–146 MHz, 432–438 MHz, 24–24,05 GHz,
47–47,2 GHz, 75,5–76 GHz, 77,5–78 GHz, 134–136 GHz és a 248–250 GHz sávokban elsõdleges jelleggel,
továbbá a 135,7–137,8 kHz, 1850–2000 kHz, 10 100–10 150 kHz, 50–52 MHz, 1240–1300 MHz,
2300–2450 MHz, 5650–5850 MHz, 10–10,5 GHz, 24,05–24,25 GHz, 76–77,5 GHz, 78–81,5 GHz,
122,25–123 GHz, 136–141 GHz és a 241–248 GHz sávokban másodlagos jelleggel az amatõrszolgálat állo-
másai részére kijelölhetõ frekvencia.
A 75,5–76 GHz sávban az amatõrszolgálat állomásai 2006. december 31. után már nem üzemelhetnek.
A 50–52 MHz sávban az amatõrszolgálat állomásai legfeljebb 2008. december 31-ig üzemelhetnek.

H23 Az 1625–1635 kHz, 2160–2170 kHz, 430–432 MHz, 438–440 MHz, 1215–1300 MHz, 2200–2300 MHz,
2900–3400 MHz, 5250–5850 MHz, 8500–9000 MHz, 9200–9300 MHz, 9500–10 000 MHz, 10,45–10,5 GHz,
13,4–14 GHz, 15,7–17,3 GHz, 24,05–24,25 GHz, 59–61 GHz, 62–64 GHz, 76–77,5 GHz, 78–81 GHz és a
92–95 GHz sávokban elsõdleges jelleggel, továbbá a 2170–2200 MHz, 2700–2900 MHz, 3400–3410 MHz,
9000–9200 MHz, 9300–9500 MHz és a 17,3–17,7 GHz sávokban másodlagos jelleggel rádiólokátorok részére
kijelölhetõ frekvencia.

H52 A 48,5–56,5 MHz és az 58–66 MHz sávokban földfelszíni analóg televízió-mûsorszóró állomások üzemel-
nek várhatóan 2012-ig az 1985-ben és 2006-ban Genfben módosított 1961. évi Stockholmi Megállapodás
alapján. A 48,5–66 MHz sávban új frekvenciakijelölés nem adható ki.

H55 A 66–73 MHz sávban rádió-mûsorszóró állomások nem üzemelhetnek és ilyen állomások részére frekven-
ciakijelölés sem adható ki.

H80 A 174–230 MHz és a 470–862 MHz sávokban a földfelszíni digitális mûsorszórás részére kijelölhetõ frek-
vencia a 2006. évi Genfi Körzeti Megállapodás alapján.

H83 Nincs felhasználva.
H84 Nincs felhasználva.
H85 A 230–231,6 MHz sávban – átmeneti jelleggel – Budapest területén földfelszíni digitális hangmûsorszórás

(T-DAB) részére is kijelölhetõ frekvencia a nem polgári frekvenciagazdálkodó hatósággal való eredményes
egyeztetés alapján. A T-DAB adóberendezések 2009. december 31-ig üzemelhetnek a nem polgári frekven-
ciagazdálkodó hatóság évenkénti, külön kérelemre történõ jóváhagyása alapján.

H106 Nincs felhasználva.
H108 Nincs felhasználva.
H109 Nincs felhasználva.
H110 A 470–798 MHz (21–61. tv-csatorna), 814–830 MHz (64–65. tv-csatorna) és a 846–862 MHz (68–69.

tv-csatorna) sávokban az állandóhelyû szolgálat keretében másodlagos jelleggel, területi korlátozással rádió-
és televízió-híranyag átvitelére szolgáló változó telephelyû kisteljesítményû adóállomások részére is
kijelölhetõ frekvencia.

H111 A 734–758 MHz (54–56. tv-csatorna), 798–814 MHz (62–63. tv-csatorna) és a 830–846 MHz (66–67.
tv-csatorna) sávokban mûsorszórásra, illetve a 734–758 MHz (54–56. tv-csatorna) sávban rádió- és televí-
zió-híranyag átvitelre új frekvenciakijelölés csak a nem polgári frekvenciagazdálkodó hatósággal való
eredményes egyeztetés alapján adható ki.

H129 Az 1375–1400 MHz és az 1427–1452 MHz sávokban állandó telephelyû digitális pont-pont és pont-több-
pont rádiórendszerek részére kijelölhetõ frekvencia a CEPT T/R 13-01 Ajánlás 2. ajánlási pontja alapján.

H131 Az 1427–1525 MHz sávban másodlagos jelleggel digitális pont-többpont rádiórendszerek részére jelölhetõ
ki frekvencia. A rendszerek 2008. december 31-ig üzemelhetnek.
A miniszter által kiadott sávfelhasználási szabály a nem polgári célra használt azonos alkalmazásra is
vonatkozik.

H135 Az 1545–1574,5 MHz, 1576,5–1645,5 MHz, 1646,5–1670 MHz és az 1675–1710 MHz sávokban a nem pol-
gári célú állandóhelyû szolgálati rádióállomások várhatóan 2008-ig üzemelhetnek. Az 1980–2000 MHz sáv-
ban a nem polgári célú állandóhelyû szolgálati rádióállomások az ECC/DEC/(06)10 Határozat alapján 2008.
december 31-ig üzemelhetnek. Újabb berendezésekkel létesített állomás részére frekvenciakijelölés nem
adható ki.
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H148 Az 1980–2010 MHz és a 2170–2200 MHz sávok mûholdas mozgószolgálati rendszerek és kiegészítõ föld-
felszíni komponenseik (CGC) részére fenntartottak a Bizottság 2007/98/EK Határozata és az
ECC/DEC/(06)09 Határozat alapján.

H151 Az RR-tõl eltérõ nem polgári célú felhasználás miatt a 2200–2300 MHz, 2500–2690 MHz, 6425–7075 MHz,
7750–8275 MHz és a 13,045–13,185 GHz sávokban polgári célú felhasználásra a nem polgári frekvencia-
gazdálkodó hatósággal való eredményes egyeztetés alapján jelölhetõ ki frekvencia.”

2. Az R. 5. melléklete a következõ új nemzeti lábjegyzettel egészül ki:
[A Frekvenciasávok Nemzeti Felosztási Táblázatának nemzeti lábjegyzetei]

„H80A A 174–230 MHz és a 478–862 MHz sávokban földfelszíni analóg televízió-mûsorszóró állomások üzemel-
hetnek a 2006. évi Genfi Körzeti Megállapodás alapján. Ezek az állomások a mûsorterjesztés és a digitális át-
állás szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. törvény alapján legfeljebb 2011. december 31-ig üzemelhetnek,
kivéve a 222–230 MHz sávban (TV 12. csatorna) üzemelõ, Kab-hegy telephelyû televízió-mûsorszóró adót,
amely legfeljebb 2009. december 31-ig üzemelhet.
A 174–230 MHz és a 478–862 MHz sávokban analóg televízió-mûsorszóró adó részére új frekvenciakijelö-
lés csak a földfelszíni digitális mûsorszórás bevezetéséhez, frekvenciacsere céljából adható ki.”

4. melléklet a 295/2007. (XI. 9.) Korm. rendelethez

1. Az R. 6. mellékletének 1. pontja helyébe a következõ pont lép:

„1. Általános (távmérõ, távirányító, riasztó, adatátviteli és hasonló célú) alkalmazások
(lásd a H38 lábjegyzetet)

6765-6795 kHz ERC/DEC/(01)01 Határozat

13 553–13 567 kHz

26 545 kHz, 26 595 kHz, 26 645 kHz,
26 695 kHz, 26 745 kHz, 27 445 kHz,
27 495 kHz, 27 545 kHz, 27 595 kHz,
27 645 kHz

26 957–27 283 kHz Bizottság 2006/771/EK Határozata és az
ERC/DEC/(01)02 Határozat

26 995 kHz, 27 045 kHz, 27 095 kHz,
27 145 kHz, 27 195 kHz

40,66–40,7 MHz Bizottság 2006/771/EK Határozata és az
ERC/DEC/(01)03 Határozat

40,665 MHz, 40,675 MHz, 40,685 MHz,
40,695 MHz

150,980–151,160 MHz

318 MHz

433,05–434,79 MHz(1) Bizottság 2006/771/EK Határozata és az
ECC/DEC/(04)02 Határozat

433,05–434,79 MHz(1)

863–870 MHz(2) ERC/REC 70-03 Ajánlás 1. melléklete

868–868,6 MHz Bizottság 2006/771/EK Határozata és az
ERC/DEC/(01)04 Határozat868,7–869,2 MHz

869,4–869,65 MHz

869,7–870 MHz

2400–2483,5 MHz(3) Bizottság 2006/771/EK Határozata és az
ERC/DEC/(01)05 Határozat

5725–5875 MHz(3) Bizottság 2006/771/EK Határozata és az
ERC/DEC/(01)06 Határozat
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10,434–10,5 GHz(4)

24–24,25 GHz(3) ERC/REC 70-03 Ajánlás 1. melléklete

61–61,5 GHz(3)

122–123 GHz(3)

244–246 GHz(3)

(1) A 433,05–434,79 MHz sávban a vezetéknélküli egyirányú hangfrekvenciás felhasználások részére nem jelölhetõ ki frekvencia, az engedélyezett eszkö-
zök legfeljebb 2007. december 31-ig üzemelhetnek.

(2) Kivéve a 868,6–868,7 MHz, 869,2–869,4 MHz és a 869,65–869,7 MHz sávokat.
(3) Videoátviteli alkalmazások részére is kijelölhetõ frekvencia.
(4) Kizárólag videoátviteli alkalmazások részére jelölhetõ ki frekvencia.”

2. Az R. 6. mellékletének 7. pontja helyébe a következõ pont lép:

„7. Riasztó alkalmazások
(lásd a H78C lábjegyzetet)

Riasztók:

868,6–868,7 MHz Bizottság 2006/771/EK Határozata és az
ERC/DEC/(01)09 Határozat869,25–869,3 MHz

869,3–869,4 MHz ERC/REC 70-03 Ajánlás 7. melléklete
869,65–869,7 MHz Bizottság 2006/771/EK Határozata és az

ERC/DEC/(01)09 Határozat

Szociális segélykérõ rendszerek:

169,475–169,4875 MHz Bizottság 2005/928/EK Határozata és az
ECC/DEC/(05)02 Határozat169,5875–169,6 MHz

869,2–869,25 MHz Bizottság 2006/771/EK Határozata és az
ERC/DEC/(97)06 Határozat

”

3. Az R. 6. mellékletének 9. pontja helyébe a következõ pont lép:

„9. Induktív alkalmazások
(lásd a H2 lábjegyzetet)

9 kHz alatt
9–20,05 kHz ERC/DEC/(01)13 Határozat
20,05–135 kHz Bizottság 2006/771/EK Határozata és az

ERC/DEC/(01)13 Határozat
135–1600 kHz ERC/REC 70-03 Ajánlás 9. melléklete
3155–3400 kHz
6765–6795 kHz Bizottság 2006/771/EK Határozata és az

ERC/DEC/(01)14 Határozat
7300–7400 kHz
7400–8800 kHz ERC/DEC/(01)15 Határozat
8800–9500 kHz
10 200–11 000 kHz ERC/REC 70-03 Ajánlás 9. melléklete
13 553–13 567 kHz Bizottság 2006/771/EK Határozata,

ERC/DEC/(01)14 Határozat és az
ERC/REC 70-03 Ajánlás 9. mellékletének f1 sora

26 957–27 283 kHz ERC/DEC/(01)16 Határozat

”
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4. Az R. 6. mellékletének 11–13. pontjai helyébe a következõ pontok lépnek:

„11. Rádiófrekvenciás azonosító (RFID) alkalmazások
(lásd a H114A lábjegyzetet)

865–868 MHz Bizottság 2006/804/EK Határozata és az
ERC/REC 70-03 Ajánlás 11. melléklete

2446–2454 MHz ERC/REC 70-03 Ajánlás 11. melléklete

12. Egészségügyben használt vezetéknélküli alkalmazások
(lásd a H5 lábjegyzetet)

Távmérésre szolgáló, induktív hurok technológiájú nagyon kis teljesítményû aktív orvosi implantátum rendszerek:

9–315 kHz ERC/REC 70-03 Ajánlás 12. melléklete

Állati implantátum eszközök:

315–600 kHz ERC/REC 70-03 Ajánlás 12. melléklete

Vérnyomásmérésre szolgáló nagyon kis teljesítményû orvosi membrán implantátumok:

30–37,5 MHz ERC/REC 70-03 Ajánlás 12. melléklete

Nagyon kis teljesítményû aktív orvosi implantátumok:

402–405 MHz Bizottság 2006/771/EK Határozata és az
ERC/DEC/(01)17 Határozat

13. Vezetéknélküli hangfrekvenciás alkalmazások
(lásd a H114 lábjegyzetet)

Vezetéknélküli hangfrekvenciás alkalmazások:

863–865 MHz Bizottság 2006/771/EK Határozata és az
ERC/DEC/(01)18 Határozat

1795–1800 MHz ERC/REC 70-03 Ajánlás 13. melléklete

Vezetéknélküli keskenysávú analóg beszédátviteli alkalmazások:

864,8–865 MHz ERC/REC 70-03 Ajánlás 13. melléklete

”

5. melléklet a 295/2007. (XI. 9.) Korm. rendelethez

1. Az R. 13. mellékletének 1.2. pontja a következõkkel egészül ki:

[1.2. Körzeti értekezletek]
„Final Acts of the Regional Radiocommunication Conference for planning of the digital terrestrial broadcasting ser-

vice in parts of Regions 1 and 3, in the frequency bands 174-230 MHz and 470-862 MHz (RRC-06)
Geneva, 2006
Final Acts of the Regional Radiocommunication Conference for the revision of the Stockholm 1961 Agreement

(RRC-06-Rev.ST61)
Geneva, 2006”
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2. Az R. 13. mellékletének 2.2. pontja a következõkkel egészül ki:

[2.2. Határozatok]
„2006/771/EK Commission Decision of 9 November 2006

on harmonisation of the radio spectrum for use by short-range devices
2006/804/EK Commission Decision of 23 November 2006

on harmonisation of the radio spectrum for radio frequency identification (RFID) devices
operating in the ultra high frequency (UHF) band

2007/98/EK Commission Decision of 14 February 2007
on the harmonised use of radio spectrum in the 2 GHz frequency bands for the implementa-
tion of systems providing mobile satellite services

2007/131/EK Commission Decision of 21 February 2007
on allowing the use of the radio spectrum for equipment using ultra-wideband technology in a
harmonised manner in the Community”

3. Az R. 13. mellékletének 3.1. pontja helyébe a következõ pont lép:

„3.1. CEPT-értekezletek
FINAL ACTS of the CEPT T-DAB Planning Meeting (4)
Maastricht, 2002
Special Arrangement of the European Conference of Postal and Telecommunications Administrations (CEPT) relat-

ing to the use of the band 1452 – 1479.5 MHz for Terrestrial Digital Audio Broadcasting (T-DAB)”

4. Az R. 13. mellékletének 3.2. pontja a következõkkel egészül ki:

[3.2. ERC/DEC és ECC/DEC határozatok]
„ECC/DEC/(06)04 ECC Decision of 24 March 2006 on the harmonised conditions for devices using Ultra-Wide-

band (UWB) technology in the bands below 10.6 GHz
ECC/DEC/(06)09 ECC Decision of 1 December 2006 on the designation of the bands 1980-2010 MHz and

2170-2200 MHz for use by systems in the Mobile-Satellite Service including those supple-
mented by a Complementary Ground Component (CGC)

ECC/DEC/(06)10 ECC Decision of 1 December 2006 on transitional arrangements for the Fixed Service and
tactical radio relay systems in the bands 1980-2010 MHz and 2170-2200 MHz in order to
facilitate the harmonised introduction and development of systems in the Mobile Satellite
Service including those supplemented by a Complementary Ground Component”
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A Kormány
296/2007. (XI. 9.) Korm.

rendelete

az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl szóló
2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásával

kapcsolatos egyes finanszírozási, szerzõdéskötési
és eljárási kérdésekrõl szóló

41/2007. (III. 13.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének
b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a köte-
lezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi
LXXXIII. törvény 83. §-a (2) bekezdésének a) pontjában,
valamint az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl
szóló 2006. évi CXXXII. törvény 16. §-a (14) bekezdésé-
nek a) pontjában és az egészségügyrõl szóló 1997. évi

CLIV. törvény 247. §-a (1) bekezdésének b) pontjában
foglalt felhatalmazás alapján a következõket rendeli el:

1. §

Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl szóló
2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásával kapcsolatos
egyes finanszírozási, szerzõdéskötési és eljárási kérdések-
rõl szóló 41/2007. (III. 13.) Korm. rendelet (a továbbiak-
ban: R.) az alábbi 3/C. §-sal egészül ki:

„3/C. § (1) Az összevont szakellátás 2007. évi elõirány-
zatából 5 milliárd forintos keret

a) 12 százaléka terhére a krónikus fekvõbeteg-szakel-
látást nyújtó szolgáltatók a 2007. április, május és június
hónapra elszámolt teljesítmény arányában,

b) 41,4 százaléka terhére az aktív fekvõbeteg-szakellá-
tást nyújtó szolgáltatók a 2007. április, május és június hó-
napra jelentett és a teljesítményvolumen-korláton belül el-



számolható teljesítménnyel arányos, az egyes szolgáltatók
pénzügyi helyzete alapján megállapított szorzók szerint
korrigált összegnek megfelelõ,

c) 10 százaléka terhére egyes országos feladatkörû spe-
ciális intézetek, és a súlyponti kórházak – amennyiben a
teljesítményvolumen-korlát és az ágyszám a 2007. már-
cius 31-én és április 1-jén érvényes finanszírozási szerzõ-
dés szerinti változásának aránya nem éri el a 115 százalé-
kot – a 2007. április, május és június hónapra jelentett és a
teljesítményvolumen-korláton belül elszámolható teljesít-
mény arányában,

d) 34 százaléka terhére a 3. § (1) bekezdésben meghatá-
rozott feltételeknek megfelelõ aktív fekvõbeteg-szakellá-
tást nyújtó szolgáltatók, a progresszív betegellátás 3. §
(4) bekezdés szerinti szempontok figyelembevételével,

e) 2,6 százaléka terhére a 3. § (2) bekezdésében foglalt
feltételeknek megfelelõ járóbeteg-szakellátást nyújtó szol-
gáltatók, a 2007. április, május és június hónapra elszámolt
teljesítményük arányában
kiegészítõ díjazásban részesülnek.

(2) Az összevont szakellátás 2007. évi elõirányzatából
3 milliárd forintos keretbõl

a) 1 milliárd forint a betegek komfortérzetének és az in-
tézmények higiénés feltételeinek javítását szolgáló eszkö-
zök beszerzésére,

b) 2 milliárd forint az étkezési normatíva finanszírozá-
sára
szolgál.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összegek az in-
tézmények között ápolási nap arányosan, a 2007.
június–augusztus havi elszámolt teljesítmények alapulvé-
telével kerülnek felosztásra.

(4) Az intézmények a (2) bekezdés a) pontja szerinti,
számukra felosztott összeg erejéig vállalási tervet készíte-
nek az Egészségügyi Minisztérium honlapján közzétett, a
„Beszerezhetõ eszközök körét” tartalmazó tájékoztató
alapján beszerzendõ eszközök körérõl, mennyiségérõl,
amelyet 2007. november 16-ig az ÁNTSZ részére megkül-
denek. Az ÁNTSZ ezt követõen értesíti az OEP-et a válla-
lási tervet beküldött egészségügyi szolgáltatókról. A válla-
lási tervben foglaltak teljesítését 2008. februárjában az
ÁNTSZ ellenõrzi.

(5) A (2) bekezdés b) pontja szerinti összeget külön jog-
szabályban foglaltak szerint kell felhasználni.

(6) Az (1)–(2) bekezdés szerinti kiegészítõ díjazásban
részesülõ intézmények körét és a kiegészítõ díjazás együt-
tes összegét az 5. számú melléklet tartalmazza.

(7) Az (1) és (2) bekezdésben foglalt összegek 2007. no-
vember hónapban kerülnek utalványozásra.”

2. §

Az R. az alábbi 5/A. §-sal egészül ki:
„5/A. § A fekvõbeteg-gyógyintézetben a napi élelmezé-

si nyersanyagnorma általános forgalmi adó nélküli össze-
ge naponta és betegenként átlagosan legalább ötszázötven
forint.”

3. §

Az Országos Mentõszolgálat mûködési feltételeinek
biztosítása érdekében 2007. november hónapban 2 mil-
liárd forint kiegészítõ díjazásban részesül.

4. §

Az R. az e rendelet melléklete szerinti 5. számú mellék-
lettel egészül ki.

5. §

(1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a
kihirdetését követõ napon lép hatályba.

(2) E rendelet 2. §-a 2007. december 1. napján lép ha-
tályba.

6. §

Ez a rendelet 2008. január 1-jén hatályát veszti.

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,
a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
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Melléklet a 296/2007. (XI. 9.) Korm. rendelethez

„5. számú melléklet a 41/2007. (III. 13.) Korm. rendelethez

Kiegészítõ díjazásban részesülõ fekvõbeteg-ellátást nyújtó szolgáltatók köre
(2007. november)

Megye
Intézmény-

kód
Szolgáltató megnevezése

Egyszeri kiegészítõ
díjazás összege

(E Ft)

Eszközbeszerzés
(E Ft)

Étkezési normatíva
(E Ft)

Összesen
(E Ft)

01 0764 Bethánia Rehab. Otthon Alapít. 514,1 321,6 643,2 1 478,9

01 1034 Komló, Vkh. Ri. 3 089,3 2 446,1 4 892,2 10 427,6

01 1049 Pécs, Baranya megyei Kórház 31 255,2 6 982,2 13 964,3 52 201,7

01 1052 Mohács, VKh. Ri 16 434,6 4 722,4 9 444,7 30 601,7

01 1075 Szigetvár, VKh. Ri. 16 352,7 5 413,5 10 826,9 32 593,1

01 2912 Pécsi Tudományegyetem OEKK 206 838,3 17 925,9 35 851,8 260 616,0

01 9014 Szociális Háló Egyesület 388,0 266,1 532,3 1 186,4

01 A062 Leo Amici 2002 Alapítvány 512,8 217,3 434,7 1 164,8

01 A316 Siklósi Kórház Kht. 1 492,9 1 120,1 2 240,2 4 853,2

01 C252 INDIT Közalapítvány 671,4 371,2 742,5 1 785,1

01 E971 Betegápoló Irgalmas Rend 369,8 197,9 395,9 963,6

01 H770 Harkány, Zsigmondy Gyógyf. Kht. 7 247,5 3 944,7 7 889,3 19 081,5

01 K221 Kovácsszénája, Mérföldkõ Egyes. 306,4 208,1 416,2 930,7

02 1084 Baja, VKh. Ri. 28 276,3 6 766,8 13 533,7 48 576,8

02 1122 Kecskemét, BKM Önkorm. Kórháza 104 918,7 17 540,4 35 080,7 157 539,8

02 1129 Kalocsa, VKh. Ri. 18 048,0 6 288,2 12 576,3 36 912,5

02 1135 Kiskunfélegyháza, Vkh. Ri. 7 925,2 2 889,4 5 778,8 16 593,4

02 E456 Kiskunhalas, Semmelweis Kh. Kht. 35 645,7 6 820,9 13 641,9 56 108,5

03 1243 Orosháza, V. Egy. Gy.-M. Int. 18 436,0 4 542,9 9 085,8 32 064,7

03 1248 Gyula, Pándy Kálmán MKh. Ri. 87 944,6 20 903,4 41 806,8 150 654,8

03 1249 Békéscsaba, Réthy Pál VKh. Ri. 29 097,1 6 462,4 12 924,8 48 484,3

03 C927 Nagyszénás, Békés M. Szoc. Otth. 688,9 191,6 383,3 1 263,8

03 H573 Szarvasi Szakorv. Eü. Szolg. Kft. 460,1 323,2 646,4 1 429,7

04 1301 Edelény, Koch Róbert Kh. 5 766,5 2 982,1 5 964,3 14 712,9

04 1332 Izsófalva, Pszich. Szakk. 3 247,7 2 091,1 4 182,3 9 521,1

04 1335 Kazincbarcika, VKh. 11 444,3 4 002,0 8 004,1 23 450,4

04 1349 Miskolc, BAZ. M. Kh. Egyetemi Okt 135 125,1 24 618,1 49 236,2 208 979,4

04 1368 Ózd, Almási Balogh Pál Kh. 20 214,4 5 596,8 11 193,6 37 004,8

04 1393 Miskolc, Semmelweis Kh. Ri. EOkt 42 256,2 12 388,5 24 776,9 79 421,6

04 1394 Miskolc, Szent Ferenc kórház 6 737,9 4 032,5 8 065,0 18 835,4

04 1403 Szikszó, II. Rákóczi F. Kórház 6 057,2 4 445,9 8 891,7 19 394,8

04 1407 Sátoraljaújhely, Erzsébet VKh. 22 298,7 5 314,0 10 627,9 38 240,6

04 1430 Miskolc, Diósgyõri Kh. 17 070,7 6 190,5 12 381,0 35 642,2

04 3570 Máltai Gondoskodás Kht. 1 427,2 1 048,0 2 096,1 4 571,3

04 9152 Mezõkövesd, M. Reuma KH. 6 610,6 3 417,7 6 835,3 16 863,6

05 1454 Hódmezõvásárhely, Erzsébet Kh. R. 13 296,5 4 420,1 8 840,1 26 556,7

05 1460 Makó, Dr. Diósszilágyi S.V. Kh. 10 287,4 2 975,1 5 950,2 19 212,7

05 1479 Szeged MJV. Önk. Kórháza 26 527,6 7 325,3 14 650,6 48 503,5

05 1484 Deszk, Mellkasi Betegs. Szakkh. 11 660,7 2 663,8 5 327,5 19 652,0

05 1487 Szentes, Cs. M. Önk. dr. Bugyi I. Kh. 38 391,2 6 252,9 12 505,8 57 149,9

05 2917 SZTE SZAOTE Centrum, Szeged 179 290,0 17 539,0 35 078,1 231 907,1

05 3199 Szeged, Dr. F.T. Ifj. Drogcentrum 119,0 44,4 88,7 252,1

06 1568 Székesfehérvár, Szt. György MKh. 103 192,8 21 846,9 43 693,8 168 733,5
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Megye
Intézmény-

kód
Szolgáltató megnevezése

Egyszeri kiegészítõ
díjazás összege

(E Ft)

Eszközbeszerzés
(E Ft)

Étkezési normatíva
(E Ft)

Összesen
(E Ft)

06 1583 Mór Városi Kórház-Rendelõint. 2 911,9 1 364,1 2 728,2 7 004,2

06 A076 Sirály Kht. 1 008,7 955,9 1 911,9 3 876,5

06 A124 MRE KIMM Drogterápiás Otthona 414,7 284,4 568,7 1 267,8

06 C975 Napfény 2001 Kht. 772,1 70,9 141,8 984,8

06 H681 Dunaújv. Szent Pantaleon Kh. Kht. 50 788,8 9 144,1 18 288,2 78 221,1

07 1601 Csorna, Margit Kh. 6 566,4 2 412,7 4 825,5 13 804,6

07 1630 Kapuvár, Lumniczer S. Kh.-Ri. 6 861,1 4 688,7 9 377,4 20 927,2

07 1640 Gyõr, Petz A. Megyei Oktató Kh. 91 987,4 19 553,4 39 106,7 150 647,5

07 1644 Mosonmagyaróvár, Karolina Kh. 15 067,5 4 416,7 8 833,4 28 317,6

07 1663 Sopron MJV. Erzsébet Kh. DEOEC 31 336,1 7 895,6 15 791,3 55 023,0

07 2914 Sopron, Állami Szanatórium 15 053,4 7 910,5 15 821,0 38 784,9

08 1683 Berettyóújfalu, Területi Kh. 23 989,3 9 241,6 18 483,2 51 714,1

08 1694 Debrecen, Kenézy Gy. M.Kh. 50 649,5 15 743,4 31 486,7 97 879,6

08 2894 DE OEC, Debrecen 270 333,3 22 875,0 45 749,9 338 958,2

08 C872 Hospit KKT, Hajdunánás 1 166,4 841,3 1 682,5 3 690,2

09 1806 Eger, Markhot F. MKh. 64 104,2 13 193,4 26 386,7 103 684,3

09 2899 Mátrai Gyógyintézet 11 095,5 6 147,4 12 294,8 29 537,7

09 H538 Gyöngyös, Bugát P.Kh. Eü. Kht. 16 792,2 5 323,9 10 647,7 32 763,8

09 K007 Hatvani Kórház Kft. 16 767,8 5 180,7 10 361,3 32 309,8

10 1865 Esztergom,Vaszary Kolos Kórház 24 657,0 6 387,3 12 774,6 43 818,9

10 1869 Kisbér, Batthyány Szakkórház 2 710,1 1 462,2 2 924,3 7 096,6

10 1871 Komárom, Selye János Kh. 4 554,2 1 767,3 3 534,6 9 856,1

10 1876 Tatabánya, Szt. Borbála Kórház 60 165,0 9 733,3 19 466,6 89 364,9

10 1883 Oroszlány, V. Szakorv. Ri. 1 651,8 1 181,9 2 363,9 5 197,6

10 1894 Tata, V.-i Rehab. Szakkh. és Ri. 3 529,5 1 734,5 3 468,9 8 732,9

10 A952 Magyar-Kékkereszt Egyesület 613,5 388,5 777,1 1 779,1

10 C771 Hospice Szeretetszolg. Alapítv. 895,1 617,3 1 234,7 2 747,1

10 H615 Dorogi Szt. Borbála Szakkh. Kft. 3 162,3 2 074,8 4 149,5 9 386,6

11 1903 Balassagyarmat, Dr. Kenessey Vkh. 21 302,3 8 203,7 16 407,4 45 913,4

11 1928 Salgótarján, Szent Lázár M. Kh. 50 344,5 7 891,5 15 783,1 74 019,1

11 1945 Pásztó, Margit Kórház 3 389,4 2 473,5 4 946,9 10 809,8

12 1974 Cegléd, Toldy F. Kh. Ri. 33 429,5 11 067,5 22 135,1 66 632,1

12 2010 Kerepestarcsa, Flór F. Kh. 58 517,2 11 951,0 23 901,9 94 370,1

12 2026 Nagykõrös V. Ö. Rehab. Szakkh. Ri. 6 271,6 3 232,5 6 465,0 15 969,1

12 2049 Szent Rókus Kórház, Bp. 3 090,3 2 686,1 5 372,2 11 148,6

12 2073 Törökbálinti Tüdõgyógyintézet 19 491,6 3 915,7 7 831,4 31 238,7

12 2095 Vác, Jávorszky Ödön Városi Kh. 37 735,5 8 909,8 17 819,6 64 464,9

12 2911 POMÁZ, Gálfi Béla Kht. 12 989,9 8 128,9 16 257,8 37 376,6

12 3066 M.M.Sz.Sz. Vác 2 566,1 1 247,9 2 495,7 6 309,7

12 A181 E.P.K. Rehabilitációs Otthon 520,9 195,9 391,9 1 108,7

12 B305 Veresegyház, Misszió Eü. Kp. Kht. 1 393,8 442,7 885,3 2 721,8

12 C613 Europ-Med Kft., Budaörs 1 468,8 149,0 297,9 1 915,7

12 C843 Segítõ Kéz Alapítvány, Gödöllõ 423,8 326,9 653,7 1 404,4

12 E924 Telki Kórház Egészségügyi Kft. 1 361,1 134,7 269,4 1 765,2

12 H347 Szigethalom, Egy. Szoc. G.Á. Int. 305,7 135,9 271,9 713,5

13 2137 Kaposvár, Kaposi Mór Oktató Kh. 94 611,8 15 841,1 31 682,1 142 135,0

13 2146 Marcali, VKh. 12 282,5 3 827,0 7 653,9 23 763,4

13 2152 Nagyatád, VKh. 11 925,2 5 372,3 10 744,7 28 042,2

13 2162 Siófok, VKh. 24 495,7 4 510,9 9 021,8 38 028,4
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Megye
Intézmény-

kód
Szolgáltató megnevezése

Egyszeri kiegészítõ
díjazás összege

(E Ft)

Eszközbeszerzés
(E Ft)

Étkezési normatíva
(E Ft)

Összesen
(E Ft)

13 H192 Diótörés Alapítvány 362,0 155,1 310,3 827,4

13 H275 Kaposvári Egyet. Eg. tud. Centrum 3 672,1 1 182,4 2 364,8 7 219,3

14 2209 Fehérgyarmat, Szatmár-Beregi Kh. 25 358,0 6 095,0 12 189,9 43 642,9

14 2219 Nagykálló, M. Önk. Pszich. Szakkh. 12 335,4 8 032,6 16 065,2 36 433,2

14 2224 Nyíregyháza, Jósa A. Megyei Kh. 160 158,4 28 789,5 57 579,0 246 526,9

14 2230 Kisvárda, Felsõ-Szabolcsi Kh. 27 175,3 8 916,3 17 832,5 53 924,1

14 2242 Mátészalka, Területi Kórház 23 011,2 5 287,7 10 575,3 38 874,2

15 2324 Szolnok, Hetényi G. MKh. 78 111,1 14 871,3 29 742,6 122 725,0

15 2377 Jászberény, Erzsébet Kh. Ri. 13 463,5 3 849,0 7 698,0 25 010,5

15 2378 Karcag, Kátai Gábor Kh. Ri. 18 367,5 6 589,8 13 179,5 38 136,8

15 8002 MÁV Kórház és Rendint., Szolnok 6 545,9 4 086,1 8 172,1 18 804,1

15 C338 Kunhegyes, Eü. Kht. 837,0 608,0 1 216,0 2 661,0

15 K126 Mezõtúr VKh. Ri. Eü. Szolg. Kft. 5 698,7 1 966,9 3 933,9 11 599,5

16 2392 Bonyhád, V. Kh. Ri. 2 280,3 1 501,2 3 002,4 6 783,9

16 2425 Szekszárd, Balassa J. M.-i Kh. 77 005,3 14 838,9 29 677,7 121 521,9

16 4712 Dombóvári Szent Lukács Eü. Kht. 18 034,1 6 476,7 12 953,3 37 464,1

16 A132 KIMMTA Alapítvány, Zsibrik 447,7 204,5 409,1 1 061,3

17 2493 Markusovszky Vas Megyei Kórház 112 502,7 18 985,1 37 970,2 169 458,0

17 2524 Celldömölk, Kemenesaljai Kh. 5 119,6 2 682,6 5 365,3 13 167,5

17 2531 Sárvár, V. Kh. Ri. 4 412,9 2 859,0 5 717,9 12 989,8

17 E966 Körmend, Dr. Batthyányi Kh. Kft. 3 225,3 1 734,3 3 468,5 8 428,1

18 2535 Ajka, Magyar Imre Kórház 21 579,9 6 795,9 13 591,7 41 967,5

18 2572 Veszprém, Csolnoki F. M. Kh. Ri. 74 189,7 12 540,3 25 080,5 111 810,5

18 2586 Pápa, Gr. Eszterházy Kh.-Szakamb. 13 999,1 4 431,0 8 861,9 27 292,0

18 2601 Farkasgyepû, M. Tüdõgyógyint. 9 905,4 2 817,4 5 634,9 18 357,7

18 2611 Zirc, V. Erzsébet Kh. 1 707,5 1 505,6 3 011,2 6 224,3

18 2893 Balatonfüred Állami Kórház 24 105,4 7 733,6 15 467,1 47 306,1

18 4184 Sümeg, Városi Kh. Ri. 8 245,0 4 365,1 8 730,2 21 340,3

18 B054 Alkohol-Drogsegély Ambulancia 522,3 230,5 460,9 1 213,7

18 C149 Pannon Reprodukciós Int. Kft. 785,2 90,8 181,7 1 057,7

18 H505 Palotahosp Kft., Várpalota 3 274,8 1 902,1 3 804,2 8 981,1

18 K086 Dr. Deák J. Kh. Gyógybarlang Kft. 3 925,0 2 577,5 5 155,1 11 657,6

19 2703 Keszthely, V. Kh. Ri. 10 476,1 2 586,8 5 173,5 18 236,4

19 2734 Zalaegerszeg, M.-i jogú Kórház 75 712,0 13 916,9 27 833,9 117 462,8

19 2747 Nagykanizsa, V. Kh. Ri. 40 621,2 7 449,8 14 899,6 62 970,6

19 H098 Hévíz, Szent A. Reumakh. GyF. Kht. 8 039,8 4 309,0 8 617,9 20 966,7

20 0711 Oltalom Karitatív Egyesület 834,8 545,0 1 090,1 2 469,9

20 0765 HT MEDICAL CENTER Kft. 1 037,8 49,1 98,2 1 185,1

20 2872 Bethesda Gyermekkórház, Bp. 8 427,7 1 242,2 2 484,4 12 154,3

20 2873 Bajcsy-Zsilinszki Kórház, Bp. 68 336,1 12 753,2 25 506,4 106 595,7

20 2877 Heim Pál Gyermekkórház-Ri. 34 213,9 4 691,6 9 383,3 48 288,8

20 2878 Szent István Kh.-Ri., Bp. 113 466,1 20 415,0 40 830,1 174 711,2

20 2879 Jáhn Ferenc Dél-Pesti Kh., Bp. 73 085,8 19 236,9 38 473,8 130 796,5

20 2880 Szent János Kórház Ri., Bp. 92 541,3 16 885,4 33 770,9 143 197,6

20 2885 Szent Margit Kórház, Bp. 25 464,7 6 212,4 12 424,9 44 102,0

20 2886 Péterfy Sándor u. Kórház, Bp. 79 222,8 20 945,3 41 890,5 142 058,6

20 2887 Nyírõ Gyula Kórház, Bp. 18 516,2 8 836,0 17 671,9 45 024,1

20 2889 Szent Imre Kórház, Fõvárosi Önk. 71 248,7 9 617,0 19 234,0 100 099,7

20 2890 Károlyi Sándor Kórház, Bp. 36 977,8 8 250,4 16 500,7 61 728,9
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Megye
Intézmény-

kód
Szolgáltató megnevezése

Egyszeri kiegészítõ
díjazás összege

(E Ft)

Eszközbeszerzés
(E Ft)

Étkezési normatíva
(E Ft)

Összesen
(E Ft)

20 2891 Uzsoki u. Kórház, Bp. 100 840,3 14 301,4 28 602,8 143 744,5

20 2892 Visegrádi Rehab. Szakkórház 7 345,2 4 169,5 8 338,9 19 853,6

20 2896 Gottsegen György Orsz. Kard. Int. 64 059,8 2 958,5 5 917,1 72 935,4

20 2897 OKTPI 32 703,1 6 310,3 12 620,6 51 634,0

20 2902 OPNI 15 040,1 6 049,6 12 099,3 33 189,0

20 2903 OITI 26 698,7 1 476,5 2 953,1 31 128,3

20 2906 ONKI 128 281,3 10 770,9 21 541,7 160 593,9

20 2907 ORFI 12 860,4 6 707,2 13 414,5 32 982,1

20 2909 OBSI 28 615,2 3 146,7 6 293,4 38 055,3

20 2910 OSEI 2 662,5 1 117,4 2 234,7 6 014,6

20 2913 OORI 17 473,9 5 751,8 11 503,5 34 729,2

20 2915 Semmelweis Egyetem 267 687,8 32 425,7 64 851,4 364 964,9

20 4026 MAZSIHISZ, Bp. 7 936,0 5 333,5 10 667,0 23 936,5

20 5086 Magyar Hospice Alapítvány 386,7 161,5 323,1 871,3

20 5092 Bp.-i Módszertani Szoc. Kp. és I. 1 783,9 735,0 1 470,0 3 988,9

20 6072 Budapesti Szent Ferenc Kórház 1 710,3 708,1 1 416,1 3 834,5

20 7990 Vadaskert Alapítvány 2 014,1 670,3 1 340,6 4 025,0

20 8213 Emberbarát Alapítvány 1 523,2 686,6 1 373,1 3 582,9

20 8714 KAÁLI Intézet Kft. 5 597,3 524,3 1 048,5 7 170,1

20 B311 Mindent a betegekért Alapítvány 1 226,0 965,1 1 930,1 4 121,2

20 B439 Vasút Egészségügyi Kht. 6 435,0 3 684,4 7 368,8 17 488,2

20 C030 Sterilitás Kft., XI. ker. 649,1 62,7 125,5 837,3

20 C069 Budai Irgalmas Rend Kórház Kht. 21 954,9 5 734,6 11 469,3 39 158,8

20 C247 Forgács Int. Eü.Szolg. BT 435,3 68,4 136,8 640,5

20 C278 Kelen Kórház Kft. 303,0 18,9 37,7 359,6

20 E361 Segély Helyett Esély Alapítvány 1 131,7 682,3 1 364,6 3 178,6

20 H502 Budai Gyermekkórház és Ri. Kht. 1 860,5 546,2 1 092,4 3 499,1

20 H915 Budai Egészségközpont Kft. 6 635,1 714,1 1 428,3 8 777,5

20 K403 ÁEK 130 105,9 21 578,4 43 158,4 194 842,7

Összesen 4 870 000,0 1 000 000,0 2 000 000,0 7 870 000,0

Kiegészítõ díjazásban részesülõ járóbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltatók köre
(2007. november)

Megye Intézménykód Szolgáltató megnevezése
Összesen

(E Ft)

02 1113 DUNAVECSE Városi Önkormányzat 1 175,5
02 1136 Kiskõrös, V. Szakorv. Ri. 1 161,9
02 B038 Bácsalmási Eü. Szolg. Kft. 1 816,4
03 0668 VIS MEDICA Kft. 1 478,8
03 1191 Békés, V. Egy. Eü. Int. 3 729,9
03 1207 Gyomaendrõd, Eü. és Szoc. Int. G. 1 758,1
03 H573 Szarvasi Szakorv. Eü. Szolg. Kft.. 2 933,6
04 1345 Tiszaújváros, V. Ri. 4 576,4
04 1355 Mezõkövesd Ri. 3 014,4
04 1391 Sárospatak, V. Ri. 2 765,9
04 1400 Szerencs, ESZEI 3 880,2
05 1444 Csongrád, Dr. Szarka Ö. Egy. Eü. Int. 1 950,5
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Megye Intézménykód Szolgáltató megnevezése
Összesen

(E Ft)

05 B169 Kisteleki Eü. Kht. 2 384,3
06 H059 Bicskei Eü. Közp. Szolg. Kft. 6 112,2
08 1710 Hajdúszoboszló, V. Egy. Eü. Int. 2 259,1
08 1737 Püspökladány, V. Egy. Eü. Int. 1 879,0
09 1842 Heves, V. Eü. Szolg. 1 923,4
09 3245 Füzesabony, Eü. Központ 743,2
10 1883 Oroszlány, V. Szakorv. Ri. 3 555,2
10 E226 Dorogi Szt. Borbála Kht. 2 886,4
12 1966 Aszód, Szakorv. Ri. 1 587,0
12 1980 Dr. Halász G. Szakorv. Ri. Dabas 6 794,5
12 1984 Dunakeszi Város Szakorv. Ri. 2 904,9
12 1996 Gyömrõ, Szakorvosi Rendelõint. 1 749,8
12 1999 Gödöllõ,Tormay Károly Eü. Közp. 3 692,1
12 2023 Monor Szakorvosi Rendelõint. 3 816,0
12 2027 Nagykáta, Szakorv. Ri. 2 698,0
12 2041 Pilisvörösvár, Szakorv. Ri. 2 764,4
12 2052 Szentendre, Egészségügyi Int. 4 194,3
12 2057 Szigetszentmiklós, Szakorv. Ri. 7 386,0
12 2090 Vecsési Egészségügyi Szolgálat 4 303,0
12 2103 Érd, Szakorvosi Rendelõintézet 7 219,1
12 3041 Ráckeve, Szakorvosi Rendelõint. 2 384,3
12 3370 Szob, Szakorvosi Rendelõ 511,3
12 B305 Veresegyház, Misszió Eü. Kp. Kht. 2 043,6
12 C613 Europ-Med Kft., Budaörs 9 316,5
12 H199 Men For Care Kft. 3 532,1
13 3205 Barcs, Járóbetegellátó Intézm. 1 761,2
13 A216 Fonyód Eü. Kht. 2 645,5
15 2344 Kunszentmárton, Városi. Eü. Kp. 870,6
15 2372 Törökszentmiklós, Egy Gy-M. Int. 2 036,0
16 2436 Paks, Rendelõintézet 2 521,8
19 2723 Lenti, Dr. Hetés F. Sz. Ri. 1 283,5
Összesen 130 000,0

”
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A Kormány
297/2007. (XI. 9.) Korm.

rendelete

a gazdálkodó szervezetek részére nyújtott
2007. évi egyedi termelési támogatásokról,

költségtérítésekrõl szóló
52/2007. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének
b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, a Magyar
Köztársaság 2007. évi költségvetésérõl szóló 2006. évi
CXXVII. törvény 84. §-ának a) pontjában kapott felhatal-
mazás alapján, a következõket rendeli el:

1. §

(1) A gazdálkodó szervezetek részére nyújtott 2007. évi
egyedi termelési támogatásokról, költségtérítésekrõl szóló
52/2007. (III. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.)
1. §-a (3) bekezdésének c) pontja helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

[Költségtérítés a vasúttársaságok személy-
szállítási közszolgáltatásaihoz és a pálya-
hálózat mûködtetéséhez:

Millió forintban
2007. év]

„c) Költségtérítés a Gyõr-Sopron-
Ebenfurti Vasút Zrt.
(a továbbiakban: GYSEV) személy-
szállítási közszolgáltatásaihoz 4 660,0”

(2) Az R. 1. §-a (3) bekezdésének e) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:

[Költségtérítés a vasúttársaságok személy-
szállítási közszolgáltatásaihoz és a pálya-
hálózat mûködtetéséhez:

Millió forintban
2007. év]

„e) Költségtérítés a GYSEV által mû-
ködtetett vasúti pályahálózathoz 610,0”

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba,
és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,
a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter

A Kormány
298/2007. (XI. 9.) Korm.

rendelete
a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az

ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelmérõl
szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet

módosításáról

A Kormány a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII.
törvény 45. §-a (7) bekezdésének a) pontjában kapott fel-
hatalmazás alapján – figyelemmel a 14. §-ának (2) és a
15/D. § (6) bekezdésében foglaltakra – a következõket
rendeli el:

1. §

A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvíz-
ellátást szolgáló vízilétesítmények védelmérõl szóló
123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.)
11. §-a (2) bekezdésének d) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:

[(2) A belsõ védõövezet területén:]
„d) közcélú vizilétesítmények esetén az övezetet magá-

ba foglaló földrészletnek – az építmény tulajdonjogától
függetlenül – állami vagy önkormányzati tulajdonban kell
állni. A belsõ védõövezetet be kell keríteni és szükség ese-
tén biztonságáról egyéb módon, így különösen õrzéssel is
gondoskodni kell.”

2. §

Az R. 15. §-ának (8) bekezdése helyébe az alábbi ren-
delkezés lép:

„(8) A vízilétesítmény tulajdonosa a védõidom, a védõ-
terület kijelölésével, fenntartásával kapcsolatos tulajdoni,
használati és egyéb korlátozásokból eredõ károkért külön
jogszabály1 elõírásai szerint köteles helytállni.”

3. §

Az R. 15. §-ának (10) bekezdése helyébe az alábbi ren-
delkezés lép:

„ (10) A védett közcélú vízilétesítmény belsõ védõöve-
zetére esõ ingatlanrészt az állam vagy az önkormányzat –
figyelemmel a 11. § (2) bekezdés d) pontjára – adásvétel
vagy kisajátítás útján köteles megszerezni.”

1 Ptk. 108. §, 1995. évi LVII. tv., 27. §, 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet
9. §.
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4. §

Az R. az alábbi 15/A. §-sal egészül ki:
„15/A. § (1) A közcélú vízilétesítmény belsõ védõöve-

zetére esõ ingatlan esetén a vételi ajánlatot a védett közcé-
lú vízilétesítmény üzemeltetõje (a továbbiakban: üzemel-
tetõ) teszi meg, illetve az adásvétel meghiúsulása esetén
kezdeményezi a kisajátítási eljárás megindítását.

(2) Az adásvétellel vagy kisajátítással megszerzett in-
gatlan – a közcélú vízilétesítmény tulajdonosától függõen
– állami vagy önkormányzati tulajdonba kerül.”

5. §

Az R. az alábbi 15/B. §-sal egészül ki:
„15/B. § (1) Az adásvételre, illetve a kisajátításra fordí-

tott összeget az üzemeltetõ az általa befizetett vízkészlet-
járulékból igényelheti vissza.

(2) A visszaigénylésre – az addig a tárgyévben befize-
tett, vissza nem igényelt vízkészletjárulék összegét meg
nem haladó mértékben – a vízkészletjárulék bevallási kö-
telezettséghez igazodóan negyedévente, illetve az éves
összesített bevallás benyújtását követõen van lehetõség.
Az üzemeltetõ a bevallás benyújtását követõ 15 napon be-
lül nyújthatja be a vízkészletjárulék visszaigénylésére irá-
nyuló kérelmet az illetékes felügyelõségnél.

(3) A kérelemben meg kell jelölni a védõterületet kijelö-
lõ jogerõs határozat számát és mellékelni kell:

a) a belsõ védõövezet, mint földrészlet feletti rendelke-
zési jog megszerzését igazoló okiratokat (adásvételi szer-
zõdés vagy jogerõs kisajátítási határozat)

b) a belsõ védõövezetre esõ ingatlanra vonatkozó tulaj-
doni lapot, melyen bejegyzés vagy széljegyzet igazolja a
tulajdonszerzést.

(4) A felügyelõség a visszaigénylés megalapozottságá-
nak elbírálása kapcsán a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi
LVII. törvény 15/E. §-ában meghatározott adóhatósági
jogkörben az adózás rendjérõl szóló törvény a bevallások
utólagos vizsgálatára vonatkozó2 rendelkezéseinek meg-
felelõen folytatja le az eljárást.

(5) A visszaigénylésre irányuló kérelem megalapozott-
ságáról a felügyelõség dönt.

(6) Amennyiben a felügyelõség pénzforgalmi számláján
a kifizetéshez szükséges fedezet rendelkezésre áll, gon-
doskodik annak kifizetésrõl.

(7) Amennyiben a felügyelõség pénzforgalmi számláján
a fedezet nem áll rendelkezésre, úgy a felügyelõség a jog-
erõs határozatának egy példányát megküldi a Magyar Ál-
lamkincstárnak (a továbbiakban: kincstár). A kincstár a
jogerõs határozatban meghatározott összeget visszautalja
a felügyelõség pénzforgalmi számlájára.

(8) A felügyelõség a határozat jogerõre emelkedésétõl
számított 30 napon belül gondoskodik a visszaigényelt
összeg kifizetésérõl.”

2 Art. 106–107. §.

Záró rendelkezések

6. §

(1) E rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba, rendelke-
zéseit a hatálybalépését követõen indított eljárásokban
kell alkalmazni.

(2) E rendelet a hatálybalépését követõ napon hatályát
veszti.

(3) A védõterületek és védõidomok övezeteire vonatko-
zó korlátozásokat elõíró határozatokat e rendelet hatályba-
lépést követõ 2 éven belül felül kell vizsgálni.

(4) Az R. 12. § (4) bekezdés a) pontjának „VIFE-nek”
helyébe a „felügyelõségnek” , a 12. § (5) bekezdés e) pont-
jában, 13. § (1) bekezdés f) pontjában és fb) alpontjában, a
g) és h) pontjaiban a „VIFE” szövegrész helyébe a „fel-
ügyelõség” szövegrész lép.

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,
a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter

A Kormány
299/2007. (XI. 9.) Korm.

rendelete

a felszín alatti vizek védelmérõl szóló
219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a környezet védelmének általános szabá-
lyairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.)
7. §-ában, 36. §-ában és 110. §-a (7) bekezdésének f) pont-
jában kapott felhatalmazás alapján – a vízgazdálkodásról
szóló 1995. évi LVII. törvénnyel összhangban – a
következõket rendeli el:

1. §

A felszín alatti vizek védelmérõl szóló 219/2004.
(VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. §- a a kö-
vetkezõ 39. ponttal egészül ki, egyidejûleg a 39–46. pont
számozása 40–47. pontra változik:

[3. § E rendelet alkalmazásában:]
„39. veszélyes anyag: e rendelet 1. számú melléklete

I. pontjában, továbbá – amennyiben veszélyesnek tekin-
tendõ – az 1. számú melléklet II. 1–2. pontjában meghatá-
rozott szennyezõ anyag;”
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2. §

Az R. 41. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(4) E rendelet hatálybalépésekor folyamatban levõ a
13. § (1) bekezdés

a) a)–c) pontjaiban meghatározott tevékenységeknek –
az (5)–(10) bekezdésekben foglalt kivételekkel – 2015. de-
cember 31-ig;

b) d) pontjaiban meghatározott tevékenységeknek
2007. október 31-ig
meg kell felelni e rendelet elõírásainak. Az a) pont szerinti
tevékenységek megfeleléséhez szükséges intézkedéseket
a külön jogszabály szerinti vízgyûjtõ-gazdálkodási terv-
ben elõ kell irányozni.”

3. §

Az R. 41. §-a következõ (5) és (6) bekezdésekkel egé-
szül ki, ezzel egyidejûleg a (5)–(11) bekezdés számozása
(7)–(13) bekezdésre változik:

„(5) A veszélyes anyagokat tartalmazó anyagok elhe-
lyezésére, bevezetésére vonatkozó, valamint az ivóvíz-
bázisokat, a vízi vagy szárazföldi ökoszisztémákat veszé-
lyeztetõ tevékenységeknek 2007. október 31-ig, továbbá
az egységes környezethasználati engedélyhez kötött tevé-
kenységek esetében a külön jogszabály szerint kell megfe-
lelni a rendelet elõírásainak.

(6) A veszélyes anyagokat nem tartalmazó, 2000. január
1. elõtt létesített települési folyékony hulladék elhelyezõ
helyek csak abban az esetben mûködtethetõk 2015. de-
cember 31. után, ha részletes monitoring hálózatban mért,
az elhelyezett szennyezõ anyagokra kiterjedõ, legalább
6 éves vizsgálati adatsorok bizonyítják, hogy az elhelyezés
nem okozott (B) szennyezettségi határértéket meghaladó
szennyezettségi állapotot a felszín alatti vízben és nem
mutatkozik a szennyezõanyagok koncentrációiban emel-
kedõ tendencia.”

4. §

Az R. 1. számú melléklete II. 2. pontja helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„2. Az I. Jegyzékben nem szereplõ biocidek, növény-
védõ szerek és ezek származékai.”

5. §

E rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba, s a
hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,
a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter

A Kormány
300/2007. (XI. 9.) Korm.

rendelete
a 2008. évre vonatkozó Országos Statisztikai

Adatgyûjtési Program módosított és új
adatgyûjtéseirõl

A Kormány a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. tör-
vény (a továbbiakban: Stt.) 8. § (6) bekezdésében foglalt
felhatalmazás alapján a következõket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya kiterjed a jogi személyekre, a jogi
személyiséggel nem rendelkezõ szervezetekre, valamint a
gazdasági tevékenységet folytató természetes személyekre
azok gazdasági tevékenységére vonatkozóan.

2. §

A rendelet 1. melléklete a módosított és az új közvetlen
statisztikai adatgyûjtéseket, a 2. melléklete a módosított és
az új statisztikai célú adatátvételeket tartalmazza.

3. §

A hivatalos statisztikai szolgálat szervei az Országos
Statisztikai Adatgyûjtési Programban (a továbbiakban:
OSAP) szereplõ adatgyûjtéseik tekintetében az érintett
adatszolgáltatók statisztikai adatszolgáltatási kötelezettsé-
gét 2007. december 15-éig honlapjukon közzéteszik.

4. §

A hivatalos statisztikai szolgálathoz tartozó szervek az
OSAP végrehajtása érdekében jogosultak a hatósági, el-
lenõrzési és gazdasági tevékenységgel járó, továbbá a
nyilvános és közhitelû nyilvántartások vezetésével össze-
függõ adatgyûjtést végzõ szervtõl a rendelkezésre álló
nem személyes adatokat egyedi azonosításra alkalmas mó-
don átvenni. Ezeket a szerveket az OSAP-ban szereplõ
adatgyûjtések tekintetében az Stt. 9. § (1) bekezdésben
foglalt feltételekkel adatátadási kötelezettség terheli.

5. §

(1) Megszûnik a 2000. évre vonatkozó Országos Sta-
tisztikai Adatgyûjtési Programról szóló 154/1999. (X. 22.)
Korm. rendelettel elrendelt és a mellékletében foglalt
1267/00 Jelentés a kiemelt fatermékek és faipari termékek
termelésérõl, az 1311/00 Az ipari katasztrófaelhárítási in-
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formációs rendszer adatszolgáltatása (IKIR), az 1453/00
Jelentés a népi együttesek tevékenységérõl, az 1807/00
Külföldiek közvetlen tõkebefektetéseit érintõ tranzakciók
és az 1809/00 Rezidensek külföldi közvetlen tõkebefekte-
téseit érintõ tranzakciók címû,

a 2001. évre szóló Országos Statisztikai Adatgyûjtési
Programról szóló 173/2000. (X. 18.) Korm. rendelettel el-
rendelt és a mellékletében foglalt 1918/01 Igazgatási tár-
sulási statisztika címû,

a 2003. évre szóló Országos Statisztikai Adatgyûjtési
Programról szóló 227/2002. (XI. 7.) Korm. rendelettel el-
rendelt és a mellékletében foglalt 1281/03 A felvásárolt
mezõgazdasági termékek minõségi megoszlása, az
1982/03 A Diákhitel Központ ZRt. pénzügyi követelései
és tartozásai, az 1988/03 Nem rezidensekkel szemben ke-
letkezett éven túli állami adósságra vonatkozó éves adat-
szolgáltatás, az 1989/03 Nem rezidensekkel szemben ke-
letkezett éven túli állami adósságra vonatkozó negyedéves
adatszolgáltatás és az 1990/03 Adatszolgáltatás az Állam-
adósság Kezelõ Központ ZRt. által kezelt államadósságról
címû,

a 2004. évre szóló Országos Statisztikai Adatgyûjtési
Programról szóló 215/2003. (XII. 10.) Korm. rendelettel
elrendelt és a mellékletében foglalt 1236/04 Jelentés az el-
végzett öntözésfejlesztési beruházások, önálló öntözõgép
vásárlások és a meliorációs beruházások teljesítményérté-
kérõl, az 1252/04 Talajjavítás és anyagfelhasználás, ható-
anyag tartalom, az 1364/04 Jelentés a vízek szennyezésé-
rõl, az 1365/04 Jelentés a közcsatornák szennyezésérõl, az
1984/04 A BÉT-es részvények kapitalizációja és forgal-
ma, részvények tõzsdei be- és kivezetése és a 2027/04
Fizetési mérleg adatszolgáltatás címû,

a 2005. évre szóló Országos Statisztikai Adatgyûjtési
Programról szóló 303/2004. (XI. 14.) Korm. rendelettel el-
rendelt és a mellékletében foglalt 1644/05 Külföldön
számlát tartók, illetve külföldi követelést tartozással
összevezetõk fizetési mérleg adatszolgáltatása, az 1673/04
Jelentés az oktatási célú nonprofit szervezetekrõl, az
1674/04 Statisztikai jelentés az önkormányzatok és a non-
profit szervezetek kapcsolatáról, az 1910/05 A rezidens ál-
tal a nem rezidensektõl/nek felvett/nyújtott hitelek adat-
szolgáltatásai, az 1929/05 A kombinált és konténeres áru-
fuvarozás adatai és a 2071/05 Az euróban vezetett ÁFA
számlák miatt nem rezidensekkel szemben fennálló köve-
telések és tartozások állománya és forgalma címû,

a 2006. évre szóló Országos Statisztikai Adatgyûjtési
Programról szóló 247/2005. (XI. 14.) Korm. rendelettel el-
rendelt és a mellékletében foglalt 1993/06 Adatszolgálta-
tás az EU-transzferekrõl címû,

a 2007. évre szóló Országos Statisztikai Adatgyûjtési
Programról szóló 229/2006. (XI. 20.) Korm. rendelettel el-
rendelt és a mellékletében foglalt 1784/07 Havi integrált
gazdaságstatisztikai jelentés az ipari tevékenységet folyta-
tó szakosodott egységekrõl, az 1787/07 Havi integrált gaz-
daságstatisztikai jelentés az építõipari tevékenységet foly-

tató szakosodott egységekrõl, az 1873/07 Havi integrált
gazdaságstatisztikai jelentés a mezõgazdasági, kereske-
delmi és szolgáltatási ágazatokba sorolt vállalkozások me-
zõgazdasági, kereskedelmi és szolgáltatási tevékenységet
folytató szakosodott egységeirõl, az 1876/07 Negyedéves
integrált gazdaságstatisztikai jelentés az ipari és az építõ-
ipari vállalkozások valamennyi szakosodott egységérõl, az
1879/07 Negyedéves integrált gazdaságstatisztikai jelen-
tés, a mezõgazdasági, kereskedelmi és szolgáltatási ágaza-
tokba sorolt vállalkozások mezõgazdasági, kereskedelmi
és szolgáltatási tevékenységet folytató szakosodott egysé-
geirõl, az 1939/07 Havi integrált gazdaságstatisztikai je-
lentés az iparba és építõiparba sorolt vállalkozások mezõ-
gazdasági, kereskedelmi és szolgáltatási tevékenységet
folytató szakosodott egységeirõl, az 1940/07 Negyedéves
integrált gazdaságstatisztikai jelentés a mezõgazdasági,
kereskedelmi és szolgáltatási ágazatokba sorolt vállalko-
zások ipari, építõipari és pénzügyi tevékenységet folytató
szakosodott egységeirõl, az 1336/07 Adatszolgáltatás a
Bizottságnak a kábítószer-prekurzorokról szóló
273/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre, va-
lamint a kábítószer-prekurzoroknak a Közösség és a har-
madik országok közötti kereskedelme nyomon követésére
vonatkozó jogszabályok megállapításáról szóló
111/2005/EK tanácsi rendeletre vonatkozó végrehajtási
szabályok megállapításáról szóló 1277/2005/EK (2005.
július 27.) rendeletének 17–19. cikkei alapján, az 1150/07
A biztosítóintézetek statisztikai mérlege, az 1697/07 Hi-
telintézetnek nem minõsülõ szervezetek által kibocsátott,
kizárólag a kibocsátó saját hálózatában használható kár-
tyák forgalma, a 2149/07 Többségi állami tulajdonban
lévõ és a nem többségi tulajdonban lévõ vállalatok állam
által garantált, külfölddel szemben keletkezett éven túli
adósságára vonatkozó adatszolgáltatás és a 2151/07 Adat-
szolgáltatás a közvetlen tõkebefektetésekrõl címû adat-
gyûjtések, illetve

a 2000. évre vonatkozó Országos Statisztikai Adatgyûj-
tési Programról szóló 154/1999. (X. 22.) Korm. rendelettel
elrendelt és a mellékletében foglalt 1437/00 Jelentés a Ko-
dály Zoltán Zenepedagógiai Intézet mûködésérõl és az
1854/00 A magánnyugdíj pénztárakhoz befolyt befizeté-
sek összege címû,

a 2003. évre szóló Országos Statisztikai Adatgyûjtési
Programról szóló 227/2002. (XI. 7.) Korm. rendelettel el-
rendelt és a mellékletében foglalt 1247/03 Üzemi termés-
becslés címû,

a 2004. évre szóló Országos Statisztikai Adatgyûjtési
Programról szóló 215/2003. (XII. 10.) Korm. rendelettel
elrendelt és a mellékletében foglalt 1018/04 Közegészség-
ügyi, járványügyi és egészségvédelmi jelentés, a 2024/04
Az elkülönített állami pénzalapok költségvetésének elõze-
tes teljesítése, a 2025/04 Havi jelentés a központi költség-
vetés kiadásainak és bevételeinek alakulásáról, a 2026/04
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Havi jelentés a központi költségvetési szervek egyes ki-
adásainak és bevételeinek alakulásáról címû,

a 2006. évre szóló Országos Statisztikai Adatgyûjtési
Programról szóló 247/2005. (XI. 14.) Korm. rendelettel el-
rendelt és a mellékletében foglalt 2139/06 Az Államadós-
ság Kezelõ Központ ZRt. nem-rezidensekkel kötött pénz-
ügyi derivatíva és mark-to-market állománya címû adatát-
vétel.

(2) Az (1) bekezdésben felsoroltak esetében a 2007.
évre vonatkozó adatszolgáltatásokat még az adatgyûjtést,
illetve adatátadást elrendelõ kormányrendelet mellékleté-
ben foglaltaknak megfelelõen kell teljesíteni.

6. §

A 2006. évre szóló Országos Statisztikai Adatgyûjtési
Program módosított és új adatgyûjtéseirõl szóló 247/2005.
(XI. 14.) Korm. rendelet 3. számú mellékletének I. pontja a
következõ 57. alponttal egészül ki:

„57. A Tanács 2006/110/EK irányelve (2006. decem-
ber 20.) a statisztikai területén elfogadott egyes irányel-
veknek Bulgária és Románia csatlakozására tekintettel tör-
ténõ kiigazításáról (1035/06, 1036/06)”

7. §

Ez a rendelet a 3. mellékletben felsorolt uniós jogi aktu-
soknak való megfelelést szolgálja, valamint azok végre-
hajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

8. §

A 2007. évre vonatkozó Országos Statisztikai Adat-
gyûjtési Program módosított és új adatgyûjtéseirõl szóló
229/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet 1. mellékletének mó-
dosításait a 4. melléklet tartalmazza.

9. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott ki-
vétellel – 2008. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 3. § a rendelet kihirdetését követõ 8. napon lép ha-
tályba.

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,
a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
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1. melléklet a 300/2007. (XI. 9.) Korm. rendelethez

10550
M

A
G

Y
A

R
K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

2007/151.szám
Országos Statisztikai Adatgyûjtési Program 2008
                  I. Közvetlen adatgyûjtések

Az adatszolgáltatás
       beérkezési
        határideje a d a t s z o l g á l t a t ó i n a k

m  e  g  h  a  t  á  r  o  z  á  s  a

A    z         a     d     a     t     g     y     û     j     t     é     s

gyakorisága jel-
lege

c   í   m   e
nyilván-
 tartási
 száma

07-OKT-19
1

Jellege: M = módosított  Ú = új 

1. melléklet a .../2007 (.....) Korm. rendelethez

Irányadó uniós
    jogi aktus

Központi Statisztikai Hivatal
Évenkénti

Évenkénti

Évenkénti

Havonkénti

Évenkénti

Évenkénti

Havonkénti

M

M

M

M

M

M

M

1017

1021

1023

1025

1037

1039

1042

Statisztikai jelentés a mentõszolgálatok
tevékenységérõl
Jelentés a háziorvosok és házi
gyermekorvosok tevékenységérõl
Éves építõipar-statisztikai szakmai jelentés

Havi integrált gazdaságstatisztikai jelentés,
építõipar

Szabálysértési jelentés

Éves termékstatisztikai jelentés

Havi integrált gazdaságstatisztikai jelentés, ipar

Országos Mentõszolgálat,OMSZ Légimentõ KHT, egyéb
mentõszolgálatok
háziorvosi  és házi gyermekorvosi tevékenységet végzõ
orvosok
az építõipar gazdasági ágba sorolt 9 fõ feletti és a
megfigyelésbe bevont 5-9 fõs  vállalkozások, valamint a
kijelölt nem építõipari szervezetek

a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek

Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium, Vám- és
Pénzügyõrség Országos Parancsnokság,
Fogyasztóvédelmi Fõfelügyelõség, Magyar Bányászati és
Földtani Hivatal, Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium,
Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal, Oktatási Hivatal,
Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fõfelügyelõség,
Országos Tisztifõorvosi Hivatal, Nemzeti Hírközlési Hatóság
Nace Rev.2 szerint az új B,C,D nemzetgazdasági ágba és
az E,36 ágazatba tartozó ipari termékeket elõállító, legalább
20 fõt foglalkoztató vállalkozások

a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek

a tárgyévet követõ március 20.

a tárgyévet követõ január 31.

a tárgyévet követõ március 31.

a tárgyhót követõ hó 20.

a tárgyévet követõ március 31.

a tárgyévet követõ február 28.

a tárgyhót  követõ hó 20.

/

/

/

/

/

/

/

08

08

08

08

08

08

08

1614/2002/EK

1893/2006/EK

2701/98/EK

58/97/EK

1158/2005/EK

1165/98/EK

1503/2006/EK

1893/2006/EK

450/2003/EK

586/2001/EK

588/2001/EK

1893/2006/EK

3924/91/EGK

912/2004/EK

973/2007/EK

1158/2005/EK

1165/98/EK

1503/2006/EK

1893/2006/EK

450/2003/EK

586/2001/EK

588/2001/EK

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet
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Jellege: M = módosított  Ú = új 

1. melléklet a .../2007 (.....) Korm. rendelethez

Irányadó uniós
    jogi aktus

Havonkénti

Negyedévenkénti

Évenkénti

Évenként háromszori

Havonkénti

Évenkénti

Évenkénti

Évenkénti

Évenkénti

M

M

M

M

M

M

M

M

M

1043

1054

1082

1089

1109

1117

1156

1175

1180

Havi integrált egyszerûsített
gazdaságstatisztikai jelentés, ipar

Jelentés a budapesti fürdõk forgalmáról

Földterület és vetésterület: 2008. május 31.

Egyéni gazdaságok állatállománya:  2008.
április 1., 2008.  augusztus 1.,2008. december
1.

Havi integrált gazdaságstatisztikai jelentés,
költségvetési, társadalombiztosítási és
nonprofit szervezetek

Munkaerõköltség-felvétel

Statisztikai jelentés a nonprofit szervezetek
tevékenységérõl, 2008

Jelentés a rádiómûsor-szolgáltatásról

A vasúti áruszállítás adatai

a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek

valamennyi budapesti közfürdö üzemeltetõje

mezõgazdasági földterületet használó valamennyi
gazdasági szervezet

a megfigyelésbe bevont egyéni gazdaságok

költségvetési és társadalombiztosítási szervezetek (KIR-be
tartozók MÁK-on keresztül), kijelölt nonprofit szervezetek

a megfigyelésbe bevont vállalkozások, költségvetési és
társadalombiztosítási szervezetek (KIR-be tartozók a MÁK-
on keresztül), nonprofit szervezetek
alapítványok, egyesületek, egyesülések, egyéb társadalmi
szervezetek, érdekképviseletek, közalapítványok,
köztestületek, közhasznú társaságok (Kht.), valamint az
általuk alapított intézmények
rádiómûsor-szolgáltatók

az országos hálózaton történõ vasúti áruszállításhoz
szükséges engedéllyel rendelkezõ vállalkozások

a tárgyhót követõ hó 20.

a tárgynegyedévet követõ hó
20.
június 6.

április 13., augusztus 13.,
december 15.

a tárgyhót követõ hó 20.

a tárgyévet követõ május 31.

a tárgyévet követõ május 31.

a tárgyévet követõ április 15.

a tárgyévet követõ március 10.

/

/

/

/

/

/

/

/

/

08

08

08

08

08

08

08

08

08

1158/2005/EK

1165/98/EK

1503/2006/EK

1893/2006/EK

450/2003/EK

586/2001/EK

588/2001/EK

357/79/EGK

76/625/EGK

837/90/EGK

959/93/EGK

2004/747/EK

2004/760/EK

2004/761/EK

93/23/EGK

93/24/EGK

93/25/EGK

97/77/EK

1158/2005/EK

1165/98/EK

1893/2006/EK

450/2003/EK

586/2001/EK

588/2001/EK

530/1999/EK

1192/2003/EK

91/2003/EK

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

irányelv

rendelet

rendelet

határozat

határozat

határozat

irányelv

irányelv

irányelv

irányelv

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet
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3

Jellege: M = módosított  Ú = új 

1. melléklet a .../2007 (.....) Korm. rendelethez

Irányadó uniós
    jogi aktus

Évenkénti

Évenkénti

Negyedévenkénti

Havonkénti

Évenkénti

Évenkénti

Évenkénti

Évenkénti

Évenkénti

Negyedévenkénti

Évenkénti

Negyedévenkénti

Évenkénti

Évenkénti

Évenkénti

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

1183

1185

1189

1198

1203

1206

1208

1210

1217

1470

1620

1639

1640

1651

1670

A közúti személyszállítás adatai

A vízi személyszállítás adatai

Közúti és kötöttpályás személyszállítási
teljesítmények
Adatfelvételi lap a Duna magyarországi
szakaszának tranzit hajóforgalmáról
Bölcsõdei kérdõív

Kimutatás a pénzben és természetben
nyújtható támogatások adatairól
Jelentés a  gyermekotthonok és a  nevelõszülõi
hálózatok helyzetérõl
Jelentés a gyámhatóság tevékenységérõl

Jelentés a számítástechnikai
tevékenységekrõl
Nemzetközi üzleti és szállítási szolgáltatások

Jelentés a kábeltelevíziós szolgáltatásról

Távközlési és mûsorszórási teljesítmények

A távközlés  területi adatai

Az egyéni gazdaságok földterületének és
vetésterületének összeírása

Jelentés  az információs és kommunikációs
eszközök, illetve technológiák állományáról és
felhasználásáról, 2008

menetrendszerû egyéb szárazföldi személyszállítás és
egyéb szárazföldi személyszállítás szakágazatba sorolt, a
megfigyelésbe bevont vállalkozások
a vízi szállítás ágazatba  sorolt, a megfigyelésbe bevont
gazdasági szervezetek
az egyéb szárazföldi szállítás ágazatba  sorolt gazdasági
szervezetek
folyami vámhivatal

valamennyi bölcsõde

a települési önkormányzatok

gyermekotthonok, nevelõszülõi hálózatok fenntartói

a települési önkormányzatok, valamint a városi fõvárosi-
kerületi gyámhivatalok, gyámhivatalok területi kirendeltségei
a megfigyelésbe bevont gazdasági szerezetek

a megfigyelésbe bevont gazdasági, költségvetési valamint
nonprofit szervezetek (beleértve a képviseleteket is)
vezetékes mûsorelosztást és mûsorszolgáltatást  végzõ
gazdasági szervezetek
a mûsorszóró és távközlési szolgáltatást, illetve IP-
hangátvitelt nyújtó gazdasági szervezetek
távközlési szolgáltatást nyújtó gazdasági szervezetek

mezõgazdasági földterületet használó, a megfigyelésbe
bevont egyéni gazdaságok

a megfigyelésbe bevont intézmények

a tárgyévet követõ március 10.

a tárgyévet követõ március 10.

a tárgynegyedévet követõ hó
15.
a tárgyhót követõ hó 4.

a tárgyévet követõ január 31.

a tárgyévet követõ március 31.

a tárgyévet követõ január 31.

a tárgyévet követõ február 15.

a tárgyévet követõ március 1.

a tárgynegyedévet követõ hó
15.
a tárgyévet követõ március 10.

a tárgynegyedévet követõ hó
30.
a tárgyévet követõ április 10.

 június 13.

a tárgyévet követõ február 15.

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

08

08

08

08

08

08

08

08

08

08

08

08

08

08

08

1365/2006/EK

184/2005/EK

357/79/EGK

76/625/EGK

837/90/EGK

959/93/EGK

rendelet

rendelet

rendelet

irányelv

rendelet

rendelet
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Országos Statisztikai Adatgyûjtési Program 2008
                  I. Közvetlen adatgyûjtések

Az adatszolgáltatás
       beérkezési
        határideje a d a t s z o l g á l t a t ó i n a k

m  e  g  h  a  t  á  r  o  z  á  s  a

A    z         a     d     a     t     g     y     û     j     t     é     s

gyakorisága jel-
lege

c   í   m   e
nyilván-
 tartási
 száma

07-OKT-19
4

Jellege: M = módosított  Ú = új 

1. melléklet a .../2007 (.....) Korm. rendelethez

Irányadó uniós
    jogi aktus

Évenkénti

Havonkénti

Évenkénti

Negyedévenkénti

Évenkénti

Évenkénti

Évenkénti

M

M

M

M

M

M

M

1677

1751

1758

1760

1789

1840

1845

Egyéni gazdaságok mezõgazdasági összeírása

Havi termékstatisztikai jelentés

A mezõgazdasági és erdõgazdálkodási
termelõk ráfordításai

Az internetszolgáltatások forgalmi adatai

Jelentés az internetszolgáltatásokról

Az  információs és kommunikációs
technológiák állományának minõségi és
mennyiségi adatai
Éves gazdaságstatisztikai jelentés

mezõgazdasági földterületet használó és/vagy állatot tartó,
a megfigyelésbe bevont egyéni gazdaságok

a megfigyelésbe bevont  gazdasági szervezetek

mezõgazdasági és erdõgazdálkodási tevékenységet végzõ
valamennyi gazdasági szervezet

internetszolgáltatást végzõ gazdasági szervezetek

internetszolgáltatást végzõ gazdasági szervezetek

a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek

a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek

december 15.

a tárgyhót követõ hó 10.

a tárgyévet követõ május 15.

a tárgynegyedévet követõ  hó
30.
a tárgyévet követõ  március 1.

április 30.

a tárgyévet követõ március 31.

/

/

/

/

/

/

/

08

08

08

08

08

08

08

1868/77/EGK

2467/96/EK

2782/75/EGK

357/79/EGK

76/625/EGK

837/90/EGK

93/23/EGK

93/24/EGK

93/25/EGK

959/93/EGK

1893/2006/EK

3924/91/EGK

912/2004/EK

973/2007/EK

138/2004/EK

1893/2006/EK

808/2004/EK

847/2007/EK

1614/2002/EK

1618/1999/EK

1668/2003/EK

1669/2003/EK

1670/2003/EK

1893/2006/EK

2056/2002/EK

2700/98/EK

2701/98/EK

2702/98/EK

58/97/EK

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

irányelv

rendelet

irányelv

irányelv

irányelv

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet
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                  I. Közvetlen adatgyûjtések

Az adatszolgáltatás
       beérkezési
        határideje a d a t s z o l g á l t a t ó i n a k

m  e  g  h  a  t  á  r  o  z  á  s  a

A    z         a     d     a     t     g     y     û     j     t     é     s

gyakorisága jel-
lege

c   í   m   e
nyilván-
 tartási
 száma

07-OKT-19
5

Jellege: M = módosított  Ú = új 

1. melléklet a .../2007 (.....) Korm. rendelethez

Irányadó uniós
    jogi aktus

Évenkénti

Évenkénti

Évenkénti

Havonkénti

Negyedévenkénti

Negyedévenkénti

M

M

M

M

M

M

1846

1852

1871

1872

1874

1877

Telepi adatok

Üzletek és más telepek adatai

Mezõgazdasági és erdõgazdálkodási
szolgáltatások

Havi integrált gazdaságstatisztikai jelentés,
mezõgazdasági, kereskedelmi és szolgáltatási
ágazatok

Negyedéves integrált gazdaságstatisztikai
jelentés, ipari, építõipari és pénzügyi
vállalkozások

Negyedéves integrált gazdaságstatisztikai
jelentés mezõgazdasági, kereskedelmi és
szolgáltatási ágazatok

a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek

a 19 fõnél többet foglalkoztató G,H nemzetgazdasági ágba
sorolt,  valamint a megfigyelésbe bevont 20 fõnél
kevesebbet foglalkoztató gazdasági szervezetek
mezõgazdasági és erdõgazdálkodási szolgáltatást végzõ
gazdasági szervezetek

a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek

a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek

a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek

a tárgyévet követõ június 15.

a tárgyévet követõ június 15.

a tárgyévet követõ április 5.

a tárgyhót követõ hó 12.

a tárgynegyedévet követõ hó
20.

a tárgynegyedévet követõ hó
20.

/

/

/

/

/

/

08

08

08

08

08

08

1893/2006/EK

2186/93/EGK

2700/98/EK

2701/98/EK

2702/98/EK

58/97/EK

696/93/EGK

2186/93/EGK

58/97/EK

138/2004/EK

1893/2006/EK

1158/2005/EK

1165/98/EK

1503/2006/EK

1893/2006/EK

450/2003/EK

586/2001/EK

588/2001/EK

1158/2005/EK

1165/98/EK

1503/2006/EK

1893/2006/EK

450/2003/EK

586/2001/EK

588/2001/EK

1158/2005/EK

1165/98/EK

1503/2006/EK

1893/2006/EK

450/2003/EK

586/2001/EK

588/2001/EK

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet
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                  I. Közvetlen adatgyûjtések

Az adatszolgáltatás
       beérkezési
        határideje a d a t s z o l g á l t a t ó i n a k

m  e  g  h  a  t  á  r  o  z  á  s  a

A    z         a     d     a     t     g     y     û     j     t     é     s

gyakorisága jel-
lege

c   í   m   e
nyilván-
 tartási
 száma

07-OKT-19
6

Jellege: M = módosított  Ú = új 

1. melléklet a .../2007 (.....) Korm. rendelethez

Irányadó uniós
    jogi aktus

Negyedévenkénti

Évenkénti

Évenkénti

M

M

M

1878

1880

1881

Negyedéves integrált egyszerûsített
gazdaságstatisztikai jelentés mezõgazdasági,
kereskedelmi és szolgáltatási ágazatok

Éves gazdaságstatisztikai jelentés, ipar

Éves egyszerûsített gazdaságstatisztikai
jelentés

a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek

a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek

a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek

a tárgynegyedévet követõ hó
20.

a tárgyévet követõ március 31.

a tárgyévet követõ március 31.

/

/

/

08

08

08

1158/2005/EK

1165/98/EK

1503/2006/EK

1893/2006/EK

450/2003/EK

586/2001/EK

588/2001/EK

1614/2002/EK

1618/1999/EK

1668/2003/EK

1669/2003/EK

1670/2003/EK

1893/2006/EK

2056/2002/EK

2700/98/EK

2701/98/EK

2702/98/EK

58/97/EK

1614/2002/EK

1618/1999/EK

1668/2003/EK

1669/2003/EK

1670/2003/EK

1893/2006/EK

2056/2002/EK

2700/98/EK

2701/98/EK

2702/98/EK

58/97/EK

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet
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Az adatszolgáltatás
       beérkezési
        határideje a d a t s z o l g á l t a t ó i n a k

m  e  g  h  a  t  á  r  o  z  á  s  a

A    z         a     d     a     t     g     y     û     j     t     é     s

gyakorisága jel-
lege

c   í   m   e
nyilván-
 tartási
 száma

07-OKT-19
7

Jellege: M = módosított  Ú = új 

1. melléklet a .../2007 (.....) Korm. rendelethez

Irányadó uniós
    jogi aktus

Évenkénti

Évenkénti

Évenkénti

M

M

M

1882

1884

1886

Éves gazdaságstatisztikai jelentés, építõipar

Éves gazdaságstatisztikai jelentés, jármû-,
üzemanyag-kereskedelem

Éves gazdaságstatisztikai jelentés,
mezõgazdaság és szolgáltató ágazatok

a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek

a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek

a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek

a tárgyévet követõ március 31.

a tárgyévet követõ március 31.

a tárgyévet követõ március 31.

/

/

/

08

08

08

1614/2002/EK

1618/1999/EK

1668/2003/EK

1669/2003/EK

1670/2003/EK

1893/2006/EK

2056/2002/EK

2700/98/EK

2701/98/EK

2702/98/EK

58/97/EK

1614/2002/EK

1618/1999/EK

1668/2003/EK

1669/2003/EK

1670/2003/EK

1893/2006/EK

2056/2002/EK

2700/98/EK

2701/98/EK

2702/98/EK

58/97/EK

1614/2002/EK

1618/1999/EK

1668/2003/EK

1669/2003/EK

1670/2003/EK

1893/2006/EK

2056/2002/EK

2700/98/EK

2701/98/EK

2702/98/EK

58/97/EK

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet
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                  I. Közvetlen adatgyûjtések

Az adatszolgáltatás
       beérkezési
        határideje a d a t s z o l g á l t a t ó i n a k

m  e  g  h  a  t  á  r  o  z  á  s  a

A    z         a     d     a     t     g     y     û     j     t     é     s

gyakorisága jel-
lege

c   í   m   e
nyilván-
 tartási
 száma

07-OKT-19
8

Jellege: M = módosított  Ú = új 

1. melléklet a .../2007 (.....) Korm. rendelethez

Irányadó uniós
    jogi aktus

Évenkénti

Évenkénti

Negyedévenkénti

Évenkénti

M

M

M

M

1888

1890

1897

1933

Éves gazdaságstatisztikai jelentés, pénzügyi
tevékenység

Éves gazdaságstatisztikai jelentés,
költségvetési, társadalombiztosítási és
nonprofit szervezetek

Negyedéves integrált gazdaságstatisztikai
jelentés költségvetési, társadalombiztosítási és
nonprofit szervezetek

Éves jelentés a beruházások összetételérõl

a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek

költségvetési, társadalombiztosítási és nonprofit szervezet

valamennyi költségvetési, társadalombiztosítási és a
megfigyelésbe bevont nonprofit szervezet

a megfigyelésbe bevont vállalkozások, költségvetési,
társadalombiztosítási és nonprofit szervezetek

a tárgyévet követõ március 31.

a tárgyévet követõ március 31.

a tárgynegyedévet követõ hó
20.

a tárgyévet követõ március 31.

/

/

/

/

08

08

08

08

1614/2002/EK

1618/1999/EK

1668/2003/EK

1669/2003/EK

1670/2003/EK

1893/2006/EK

2056/2002/EK

2700/98/EK

2701/98/EK

2702/98/EK

58/97/EK

1614/2002/EK

1618/1999/EK

1668/2003/EK

1669/2003/EK

1670/2003/EK

1893/2006/EK

2056/2002/EK

2700/98/EK

2701/98/EK

2702/98/EK

58/97/EK

1158/2005/EK

1165/98/EK

1503/2006/EK

1893/2006/EK

450/2003/EK

586/2001/EK

588/2001/EK

1893/2006/EK

2223/96/EK

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet
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Az adatszolgáltatás
       beérkezési
        határideje a d a t s z o l g á l t a t ó i n a k

m  e  g  h  a  t  á  r  o  z  á  s  a

A    z         a     d     a     t     g     y     û     j     t     é     s

gyakorisága jel-
lege

c   í   m   e
nyilván-
 tartási
 száma

07-OKT-19
9

Jellege: M = módosított  Ú = új 

1. melléklet a .../2007 (.....) Korm. rendelethez

Irányadó uniós
    jogi aktus

Évenkénti

Évenkénti

Havonkénti

Évenkénti

M

M

M

M

1934

1935

1938

2014

Éves gazdaságstatisztikai jelentés,
nagykereskedelem

Éves gazdaságstatisztikai jelentés,
kiskereskedelem

Havi integrált egyszerûsített
gazdaságstatisztikai  jelentés, építõipar

Éves jelentés a nemzetközi üzleti és szállítási
szolgáltatásokról

a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek

a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek

a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek

a megfigyelésbe bevont gazdasági, költségvetési valamint
nonprofit szervezetek (beleértve a képviseleteket is)

a tárgyévet követõ március 31.

a tárgyévet követõ március 31.

a tárgyhót követõ hó 20.

a tárgyévet követõ március 20.

/

/

/

/

08

08

08

08

1614/2002/EK

1618/1999/EK

1668/2003/EK

1669/2003/EK

1670/2003/EK

1893/2006/EK

2056/2002/EK

2700/98/EK

2701/98/EK

2702/98/EK

58/97/EK

1614/2002/EK

1618/1999/EK

1668/2003/EK

1669/2003/EK

1670/2003/EK

1893/2006/EK

2056/2002/EK

2700/98/EK

2701/98/EK

2702/98/EK

58/97/EK

1158/2005/EK

1165/98/EK

1503/2006/EK

1893/2006/EK

450/2003/EK

586/2001/EK

588/2001/EK

184/2005/EK

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet
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Az adatszolgáltatás
       beérkezési
        határideje a d a t s z o l g á l t a t ó i n a k

m  e  g  h  a  t  á  r  o  z  á  s  a

A    z         a     d     a     t     g     y     û     j     t     é     s

gyakorisága jel-
lege

c   í   m   e
nyilván-
 tartási
 száma

07-OKT-19
10

Jellege: M = módosított  Ú = új 

1. melléklet a .../2007 (.....) Korm. rendelethez

Irányadó uniós
    jogi aktus

Egészségügyi Minisztérium

Évenkénti

Évenkénti

Évenkénti

Többévenkénti

Évenkénti

Évenkénti

Negyedévenkénti

Évenkénti

Évenkénti

Havonkénti,  negyedévenkénti

M

M

M

M

M

Ú

Ú

Ú

Ú

M

2016

2120

2128

2132

2146

2157

2160

2161

2182

1514

A nem költségvetési formában mûködõ
egészségügyi szolgáltatók bevételei és
kiadásai

Egészségügyi kiadás és bevétel adatok

Gazdasági szervezetek éves mezõgazdasági
adatai, 2008

Jelentés a vállalkozások innovációs
tevékenységérõl

Az üzleti szolgáltatások árbevétel szerkezete

Éves gazdaságstatisztikai jelentés a
szakosodott egységekrõl
Vízi, légi és csõvezetékes szállítási
teljesítmények

A vasúti személyszállítás adatai

Alapinformációk a nonprofit szervezetekrõl
2008

Egészségbiztosítási statisztikai jelentés 
  havonként (I. lap)
  negyedévenként (II. lap, III. lap)

valamennyi, nem költségvetési formában mûködõ
egészségügyi szolgáltatást nyújtó gazdasági szervezet
(vállalkozás, egyéni vállalkozás, egyházi, alapítványi,
közalapítványi illetve közhasznú szervezet és külön
jogszabályban meghatározott, jogi személynek minõsülõ
egyéb szervezet)
Minisztériumok, melyek felügyelete alá egészségügyi
intézmény tartozik, illetve melyek egészségügyi
szolgáltatást finanszíroznak; Országos Egészségbiztosítási
Pénztár, Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet
mezõgazdasági tevékenységet végzõ gazdasági
szervezetek, kivéve a csak mezõgazdasági szolgáltatást
végzõk

az iparban és más kijelölt ágazatokban szolgáltatási
tevékenységet végzõ kilenc fõnél többet foglalkoztató
gazdasági szervezetek
egyes üzleti szolgáltatási ágazatokba sorolt, kijelölt
gazdasági szervezetek

a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek

csõvezetékes szállítás, vízi szállítás és légi szállítás
ágazatokba sorolt gazdasági szervezetek, valamint a MOL
NYRt.
az országos hálózaton történõ vasúti személyszállításhoz
szükséges engedélyekkel rendelkezõ vállalkozások
Magyarországon bejegyzett nonprofit szervezetek:
egyesületek, egyesülések, köztestületek, (köz)alapítványok,
közhasznú társaságok, érdekképviseletek, nonprofit
vállalkozások, egyéb társadalmi szervezetek valamint az
általuk alapított intézmények

társadalombiztosítási  kifizetõhelyek

a tárgyévet követõ június 1.

a tárgyévet követõ május 31.

a tárgyévet követõ január 31.

a tárgyévet követõ október 14.

a tárgyévet követõ május 31.

a tárgyévet követõ március 31.

a tárgynegyedévet követõ hó
15.

a tárgyévet követõ április 20.

2009. március 31.

a tárgyidõszakot követõ hó 11.
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1868/77/EGK

2197/95/EK

2467/96/EK

2782/75/EGK

357/79/EGK

76/625/EGK

837/90/EGK

959/93/EGK

1450/2004/EK

1158/2005/EK

58/97/EK

1408/71/EGK

311/2007/EK

574/72/EGK

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

irányelv

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet
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Jellege: M = módosított  Ú = új 

1. melléklet a .../2007 (.....) Korm. rendelethez

Irányadó uniós
    jogi aktus

Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium

Évenkénti

Havonkénti

Negyedévenkénti

Évenkénti

Évenként kétszeri

Évenkénti

Negyedévenkénti

Évenkénti

Évenkénti

Negyedévenkénti

Negyedévenkénti

Negyedévenkénti

Évenként kétszeri

Havonkénti

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

1578

1913

1914

1237

1240

1257

1258

1259

1263

1266

1269

1270

1271

1280

Jelentés a  gyógyszertárakról

Havi jelentés a gyógyszer-nagykereskedõk
gyógyszer beszerzéseirõl és eladásairól,
valamint a gyógyszergyártók saját elõállítású
termékeinek fekvõbeteg-gyógyintézetek
számára történõ eladásairól
Jelentés a gyermekgondozási díjat igénybe
vevõkrõl

A beruházások és pénzügyi mutatók várható
alakulása

Árumérleg

Nettó fakitermelés

Az erdei fatermékek, faipari alapanyagok,
félkész- és késztermékek termelése,
értékesítése és készlete
Az erdei fatermékek termelése és
készletváltozása
A faipari alapanyagok, félkész-és
késztermékek termelése és készletváltozása
A fatermékek belföldi  termelõi  áralakulása

A termelõeszközök áruforgalmi jelentése

A mezõgazdasági gépek forgalma

A növényvédõ szerek értékesítése és
zárókészlete szercsoportonként mennyiségben
és értékben
A vágóhidak élõállat vágása

közforgalmú és intézeti gyógyszertárak

valamennyi gyógyszergyártó és gyógyszernagykereskedõ

társadalombiztosítási kifizetõhelyek

a mezõgazdaság, vadgazdálkodás,  erdõgazdálkodás,  a
halászat gazdasági ágba, az élelmiszer,  ital, dohány
gyártása ágazatba sorolt, 19 fõnél többet foglalkoztató
vállalkozások és a fafeldolgozás ágazatba sorolt
vállalkozások
az élelmiszer, ital, dohány gyártása ágazatba sorolt 9 fõnél
többet foglalkoztató vállalkozások
az erdõgazdálkodás  és vadgazdálkodás szakágazatba
sorolt kijelölt  vállalkozások
az erdõgazdálkodás, vadgazdálkodás szakágazatba és a
fafeldolgozás ágazatba sorolt kijelölt vállalkozások

az erdõgazdálkodás, vadgazdálkodás szakágazatba és a
fafeldolgozás ágazatba sorolt kijelölt vállalkozások
az erdõgazdálkodás, vadgazdálkodás szakágazatba és a
fafeldolgozás ágazatba sorolt kijelölt vállalkozások
az erdõgazdálkodás szakágazatba és a fafeldolgozás
ágazatba sorolt kijelölt vállalkozások
mezõgazdasági termelõeszköz kereskedelemmel foglalkozó
vállalkozások
mezõgazdasági termelõeszköz-kereskedelemmel
foglalkozó vállalkozások
mezõgazdasági termelõeszköz kereskedelemmel foglalkozó
vállalkozások

valamennyi engedélyezett vágóhíd

a tárgyévet követõ január 15.

a tárgyhót követõ 10. nap

tárgynegyedévet követõ hó 11.

a tárgyév október 25.

a tárgyidõszakot követõ hó 18.

a tárgyévet követõ március 17.

a tárgyidõszakot követõ hó 20.

a tárgyévet követõ március 17.

a tárgyévet követõ március 17.

a tárgyidõszakot követõ hó 20.

a tárgyidõszakot követõ hó 22.

a tárgyidõszakot követõ hó 22.

tárgyidõszakot követõ hó 20.

a tárgyhónapot követõ hó 10.
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1408/71/EGK

311/2007/EK

574/72/EGK

138/2004/EK

138/2004/EK

138/2004/EK

93/23/EGK

93/24/EGK

93/25/EGK

94/432/EK

94/433/EK

94/434/EK

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

irányelv

irányelv

irányelv

határozat

határozat

határozat
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Jellege: M = módosított  Ú = új 

1. melléklet a .../2007 (.....) Korm. rendelethez

Irányadó uniós
    jogi aktus

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium

Negyedévenkénti

Évenként kétszeri

Negyedévenkénti

Évenkénti

Negyedévenkénti

Havonkénti

Évenkénti

Évenkénti

Évenkénti

M

M

M

M

M

M

M

M

M

1282

1692

1703

1321

1323

1329

1335

1395

1396

Mûtrágya értékesítés

Fõbb termények és termékek készletalakulása

Tájékoztató a támogatás mellett igényelhetõ
agrárgazdasági hitelekrõl

Energiamérleg (Energia szektor, Ipari szektor)

Energiahordozók értékesítési mérlege

ENERGINFO Energiagazdálkodási operatív
jelentés- Energiahordozók külkereskedelmi
forgalma
Energiafelhasználási beszámoló

Jelentés a gépjármûvek környezetvédelmi
felülvizsgálatáról
Jelentés a közúti közlekedéshez kapcsolódó
tevékenységekrõl

a mûtrágya elõállítással, a mezõgazdasági termelõeszköz
kereskedelemmel foglalkozó vállalkozások
a mezõgazdaság, vadgazdálkodás,  erdõgazdálkodás, az
élelmiszer, ital gyártása, valamint a nagykereskedelem
ágazatba sorolt kijelölt vállalkozások
kereskedelmi bankok, takarékszövetkezetek és egyéb
hitelintézetek

Ipari szektor: "B"bányászat (szén,-földgáz,-kõolajbányászat
nélkül), "C" feldolgozóipar (kokszgyártás és kõolaj-
feldolgozás nélkül), "F" építõiparba  sorolt   gazdasági
szervezetek, melyek éves átlagos állományi létszáma  a 49
fõt meghaladja, valamint létszámtól függetlenül azok, akik
villamos energiát termelnek vagy hõt adnak el, és a kitöltési
útmutatóban kiemelt energia-intenzív ágaztokba, vagy
szakágazatokba tartoznak.
Energia szektor: Mindazok a gazdasági szervezetek,
amelyek energiahordozó termeléssel, energiahordozók bel-
és külkereskedelmével, tüzelõanyag-nemesítéssel,
villamosenergia-termeléssel, távhõtermeléssel,  illetve
szolgáltatással foglalkoznak (05.10-06.20, 09.10,
19.10,19.20, D, 46.12, 46.71, 47.30) 

mindazok a vállalkozások, amelyek energiahordozók
(ásványi energiahordozók, brikett, szén és fafeldolgozási
vegyi termékek, tüzifa, kõolaj- és gázfeldolgozási vegyi
termékek, megújuló energiaforrások, valamint
villamosenergia) elõállításával, illetve forgalmazásával
(belföldi értékesítés, behozatal, kivitel) foglalkoznak
az energiahordozók importjával és/vagy exportjával
foglalkozó gazdasági szervezetek

A 1321 nyilvántartási számú, energiamérleget nem készítõ:
A, E, G, H, I, J, K, l, M, N, O, P, Q, R, S ágakba sorolt
gazdasági szervezetek 

Nemzeti Közlekedési Hatóság regionális igazgatóságai/
NKH Központi Hivatala
Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala

a tárgynegyedévet követõ hó
21, illetve február 12
a tárgyidõszakot követõ hó 10.

a tárgyidõszakot követõ hó 10.

a tárgyévet követõ március 1.

a tárgyidõszakot követõ
második hó 25.

a tárgyhót követõ 5. munkanap

a tárgyévet követõ március 31.

január 31., öszesített adatok:
március 15.
a tárgyévet követõ április 15.
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138/2004/EK

2004/8/EK

2000/30/EK

2000/53/EK

2163/2001/EK

3820/85/EGK

70/156/EGK

88/599/EK

rendelet

irányelv

irányelv

irányelv

rendelet

rendelet

irányelv

irányelv
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1. melléklet a .../2007 (.....) Korm. rendelethez

Irányadó uniós
    jogi aktus

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

Oktatási és Kulturális Minisztérium

Negyedévenkénti

Negyedévenkénti

Évenkénti

Negyedévenkénti

Évenkénti

Évenkénti

Évenkénti

Évenkénti

Évenkénti

Évenkénti

Évenkénti

Évenkénti

Évenkénti

Évenkénti

Évenkénti

Évenkénti

Évenkénti

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

1957

1994

1995

2145

1375

1376

1709

1410

1434

1435

1438

1441

1442

1444

1445

1446

1447

A hírközlési gazdasági szervezetek
gazdálkodását jellemzõ adatok

Internet szolgáltatás évközi adatai

Az internet szolgáltatás berendezései és
szolgáltatásai

A postai szolgáltatás és a futárszolgálat
negyedéves adatai

A felszín alatti vizet kitermelõ vízkivételek,
valamint megfigyelõ-kutak üzemi figyelési
tevékenysége

A közmûves vízellátási és csatornázási
tevékenységek fõbb mûszaki-gazdasági adatai

Tájékoztató az országos jelentõségû védett
természeti területekrõl

Adatszolgáltatás a közoktatási intézmények
tevékenységérõl
Jelentés a felsõoktatási intézmények tanév
eleji helyzetérõl
Jelentés az év folyamán oklevelet szerzett
hallgatókról
Jelentés a közmûvelõdési tevékenységet
folytató szervezetek mûködésérõl

Jelentés a magyarországi állatkertek,
vadasparkok és kultúrparkok tevékenységérõl
Jelentés a  könyvtárak tevékenységérõl

Múzeumok, bemutatóhelyek és egyéb
gyûjtemények adatai
Jelentés a kiállításokról

Jelentés a levéltárak mûködésérõl

Jelentés a színházak (opera) tevékenységérõl

postai, futárpostai, távközlési tevékenységet végzõ kijelölt
vállalkozások

internet szolgáltatást végzõ kijelölt vállalkozások

internet szolgáltatást végzõ kijelölt vállalkozások

a postai, futárpostai tevékenységet végzõ kijelölt
vállalkozások

a víztermelés, -kezelés, -elosztás ágazatba sorolt, valamint
a szennyvízelvezetési,-kezelési tevékenységet végzõ
közüzemeket üzemeltetõ vállalkozások, illetve azok a
vízbázisok, ahol az átlagos víztermelés mennyisége 500
köbméter/nap vagy annál nagyobb

víz- és csatorna-közmûveket üzemeltetõ állami,
önkormányzati és társasági tulajdonban lévõ gazdasági
szervezetek
Nemzeti Park Igazgatóságok

közoktatási intézmények

felsõoktatási intézmények

felsõoktatási intézmények

valamennyi, alapfeladatként közmûvelõdési tevékenységet
folytató önkormányzati, állami intézmény, társadalmi
szervezet, gazdasági társaság, vállalkozás
állatkertek, vadasparkok, kultúrparkok

települési, munkahelyi, felsõoktatási és szakkönyvtárak

muzeális intézmények

kiállítást szervezõk

levéltárak

színházak, opera

2008. ápr. 30., júli. 29., okt.
28., 2009. febr.20.

a tárgynegyedévet követõ hó
30.

a tárgyévet követõ március 10.

a tárgynegyedévet követö hó
20.

a tárgyévet követõ március 31.

a tárgyévet követõ március 1.

a tárgyévet követõ március 31.

október 15.

november 15.

a tárgyévet követõ január 5.

a tárgyévet követõ március 1.

a tárgyévet követõ január 31.

a tárgyévet követõ február 28.

a tárgyidõszakot követõ a
felvételt követõ hó
a tárgyévet követõ január 31.

a tárgyévet követõ március 11.

a tárgyévet követõ január 31.
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808/2004/EK

847/2007/EK

808/2004/EK

847/2007/EK

808/2004/EK

847/2007/EK

2000/60/EK

91/271/EGK

98/83/EK

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

irányelv
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irányelv
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Jellege: M = módosított  Ú = új 

1. melléklet a .../2007 (.....) Korm. rendelethez

Irányadó uniós
    jogi aktus

Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium

Pénzügyminisztérium

Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Magyar Nemzeti Bank

Miniszterelnöki Hivatal

Évenkénti

Évenkénti

Évenkénti

Évenkénti

Évenkénti

Évenkénti

Évenkénti

Havonkénti

Eseményhez kötõdõ

Évenkénti

Évenkénti

Évenkénti

Évenkénti

M

M

M

M

Ú

M

M

M

M

M

M

M

M

1449

1451

1454

1464

2179

1622

1515

1915

1665

1775

1992

2143

2144

Jelentés a szabadtéri játékokról

Jelentés a hangversenyekrõl

Jelentés a magyarországi mozik helyzetérõl

Jelentés az év folymán befejezett filmekrõl

Jelentés a táncegyüttesekrõl

Önkormányzati törvényességi ellenõrzési
információs rendszer

Családi pótlék ellátásban részesülõk
részletezése 20..  évi áprilisi állapot szerint
Családtámogatási statisztikai jelentés

Adatlap a felnõttképzésrõl

A gyermekjóléti alapellátások mûködési adatai

Pénzpiaci alapok statisztikai mérlege

A területi államigazgatási szervek és az
államigazgatási szervek területi egységeinek
ügyintézési és mûködési adatai
A többcélú kistérségi önkormányzati társulások
adatai

szabadtéri színpadok

Hangversenyszervezõ szervezetek, hivatásos zenekarok

mozgóképet vetítõ gazdasági szervezetek

filmgyártó gazdasági szervezetek

hivatásos táncegyüttesek

közigazgatási hivatalok

Munkáltatói családtámogatási kifizetõhelyek, Magyar
Államkincstár regionális szervei
Munkáltatói családtámogatási kifizetõhelyek, Magyar
Államkincstár regionális szervei

felnõttképzést folytató intézmények

gyermekjóléti alapellátást végzõ szervezetek

a pénzpiaci alapnak minõsített befektetési alapok kezelõi

a területi államigazgatási szervek és az államigazgatási
szervek területi egységei

a többcélú kistérségi önkormányzati társulások

október 30.

a tárgyévet követõ január 31.

a tárgyévet követõ január 25.

a tárgyévet követõ január 31.

a tárgyvet követõ január 31.

a tárgyévet követõ február 28.

május 15.

a tárgyhót követõ hó 15.

a vizsgát /képzés befejezését/
követõ 10. nap
a tárgyévet követõ január 31.

a tárgyévet követõ január 11.
munkanapja, illetveaz alakulás
évében az alakulást követõ hó
11. munkanap

a tárgyévet követõ március 31.

a tárgyévet követõ március 31.

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

08

08

08

86

08

08

08

08

08

08

08

08

08

1222/2004/EK

2223/96/EK

3605/93/EK

501/2004/EK

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet
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Országos Statisztikai Adatgyûjtési Program 2008
            II. Statisztikai célú adatátvételek

1

Jellege: M = módosított  Ú = új 

2. melléklet a .../2007 (.....) Korm. rendelethez

Az adatszolgáltatás
       beérkezési
        határideje a d a t s z o l g á l t a t ó i n a k

m  e  g  h  a  t  á  r  o  z  á  s  a

A    z         a     d     a     t     g     y     û     j     t     é     s

gyakorisága jel-
lege

c   í   m   e
nyilván-
 tartási
 száma

Irányadó uniós
    jogi aktus

Központi Statisztikai Hivatal
Évenkénti

Évenkénti

Havonkénti

Havonkénti

Negyedévenkénti, évenkénti

Évenkénti

Évenkénti

Évenkénti

Évenkénti

Negyedévenkénti

Évenkénti

Negyedévenkénti

Negyedévenkénti

Negyedévenkénti

Negyedévenkénti

Negyedévenkénti

Negyedévenkénti

Negyedévenkénti

M

M

M

M

M

M

M

Ú

Ú

Ú

Ú

Ú

Ú

Ú

Ú

Ú

Ú

Ú

1616

1714

1747

1748

2057

2062

2159

2165

2166

2167

2168

2169

2170

2171

2172

2173

2174

2175

Jelentés az önkormányzatok tulajdonában lévõ
ingatlanvagyonról
Egészségbiztosítási ellátások éves területi
adatai
Egészségbiztosítási ellátások havi adatai

Új nyugdíj-megállapítások

Nemzetközi kormányzati szolgáltatások

 Állománystatisztikai  adatok a nyugdíjban,
nyugdíjszerû ellátásban részesülõkrõl  (január-
emelés után)
Járóbeteg szakellátás betegforgalmi
kimutatása
Utazásszervezõ és -közvetítõ tevékenységi
engedéllyel rendelkezõ gazdálkodási
szervezetek listája
A vasúti, vízi és légi  balesetek adatai

Az országos hálózaton történõ vasúti
szállításhoz szükséges engedéllyel rendelkezõ
vállalkozások listája
Adatszolgáltatás a közvetlen
tõkebefektetésekrõl, FATS R01, M67
Befektetések jövedelmei: 330 Közvetlen bef.
jöv., 339 Portfólió bef.jöv., 370 Egyéb bef.jöv.
TB hozzájárulások: D.61, D.62 (A, C, D, E, F
szektorok)
Egyéb viszonzatlan átutalások: D.7 ( A, B, C,
D, E, F, J szektorok)
Tõkeadók: D. 91 (A, C, D, E, F szektorok)

Adósságelengedés (A, B, C, D, E, F, G, H, I
szektorok)
Egyéb tõketranszferek: D.9n (A, B, C, D, E, F
szektorok)
480 Nem termelt, nem pénzügyi javak ( A, B,
C, D, E, F, G, H szektorok)

helyi önkormányzatok

az Országos Egészségbiztosítási Pénztár

az Országos Egészségbiztosítási Pénztár

Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság

Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal, Balassi Bálint
Magyar Kulturális Intézet, Külügyminisztérium, MH
Honvédelmi Minisztérium Igazgatás, Magyar Turizmus
ZRt., Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, Vám-
és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága
Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság

Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Nemzeti Közlekedési Hatóság, Közlekedésbiztonsági
Szervezet

Nemzeti Közlekedési Hatóság

Magyar Nemzeti Bank

Magyar Nemzeti Bank

Magyar Nemzeti Bank

Magyar Nemzeti Bank

Magyar Nemzeti Bank

Magyar Nemzeti Bank

Magyar Nemzeti Bank

Magyar Nemzeti Bank

a tárgyévet követõ március 20.

a tárgyévet követõ május 30.

a tárgyhót követõ 2. hónap 10.

a tárgyhót  követõ  második  hó
30.
a tárgynegyedévet köv. hó 20.,
ill. a tárgyévet köv.márc 31.

a tárgyév május31., augusztus
31., szeptember 30.

a tárgyévet követõ április 30.

a tárgyévet követõ március 30.

a tárgyévet követõ március 20.

a tárgynegyedévet követõ hó 20.

a tárgyévet követõ augusztus hó

a tárgynegyedévet követõ 60
nap
a tárgynegyedévet követõ 60
nap
a tárgynegyedévet követõ 60
nap
a tárgynegyedévet követõ 60
nap
a tárgynegyedévet követõ 60
nap
a tárgynegyedévet követõ 60
nap
a tárgynegyedévet követõ 60
nap

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

08

08

08

08

08

08

08

08

08

08

08

08

08

08

08

08

08

08

184/2005/EK

1192/2003/EK

91/2003/EK

58/97/EK

2223/96/EK

2223/96/EK

2223/96/EK

2223/96/EK

2223/96/EK

2223/96/EK

2223/96/EK

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet



2007/151.szám
M

A
G

Y
A

R
K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

10565
Országos Statisztikai Adatgyûjtési Program 2008
            II. Statisztikai célú adatátvételek

2

Jellege: M = módosított  Ú = új 

2. melléklet a .../2007 (.....) Korm. rendelethez

Az adatszolgáltatás
       beérkezési
        határideje a d a t s z o l g á l t a t ó i n a k

m  e  g  h  a  t  á  r  o  z  á  s  a

A    z         a     d     a     t     g     y     û     j     t     é     s

gyakorisága jel-
lege

c   í   m   e
nyilván-
 tartási
 száma

Irányadó uniós
    jogi aktus

Oktatási és Kulturális Minisztérium

Magyar Nemzeti Bank

Negyedévenkénti

Évenkénti

Havonkénti

Negyedévenkénti

Negyedévenkénti

Havonkénti

Negyedévenkénti

Évenkénti

Ú

M

Ú

Ú

Ú

Ú

Ú

Ú

2177

1452

2183

2184

2185

2186

2187

2188

Közvetlen tõkebefektetéseket érintõ
tranzakciók R01, R02, R 03, R 12, R 13

Jelentés a Magyar Cirkusz és Varieté Vállalat
tevékenységérõl

Áruforgalom havi adatszolgáltatása (R32)

Idegenforgalmi adatok negyedéves
adatszolgáltatása (R33)
Szolgáltatások negyedéves adatszolgáltatása
(R34)
A nemzeti számlákban elszámolt EU-
transzferek havi alakulásáról (R35)
Viszonzatlan folyó- és tõkeátutalások,
munkavállalói jövedelmek negyedéves
adatszolgáltatása (R36)
Külföldiek közvetlen tõkebefektetései
Magyarországon "csak TÁSA" rész
adatszolgáltatása (R37)

Magyar Nemzeti Bank

Magyar Cirkusz és Varieté Kht.

Központi Statisztikai Hivatal

Központi Statisztikai Hivatal

Központi Statisztikai Hivatal

Központi Statisztikai Hivatal

Központi Statisztikai Hivatal

Központi Statisztikai Hivatal

a tárgynegyedévet követõ 60
nap

a tárgyévet követõ január 31.

a tárgyidõszakot követõ 43. nap

a tárgyidõszakot követõ 60. nap

a tárgyidõszakot követõ 70. nap

a tárgyidõszakot követõ 40. nap

a tárgyidõszakot követõ 70. nap

a tárgyévet követõ szeptember
15.

/

/

/

/

/

/

/

/

08

08

08

08

08

08

08

08

2223/96/EK

184/2005/EK

184/2005/EK

184/2005/EK

184/2005/EK

184/2005/EK

184/2005/EK

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet

rendelet



3. melléklet a 300/2007. (XI. 9.) Korm. rendelethez

Jogharmonizációs melléklet*

I. Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:

1. Az Európai Parlament és a Tanács 1158/2005/EK rendelete (2005. július 6.) a rövid távú statisztikákról szóló
1165/98/EK tanácsi rendelet módosításáról (1025/08, 1042/08, 1043/08, 1109/08, 1872/08, 1874/08, 1877/08, 1878/08,
1897/08, 1938/08, 2146/08)

2. A Tanács 1165/98/EK rendelete (1998. május 19.) a rövid távú statisztikákról (1025/08, 1042/08, 1043/08,
1109/08, 1872/08, 1874/08, 1877/08, 1878/08, 1897/08, 1938/08)

3. A Bizottság 1192/2003/EK rendelete (2003. július 3.) a vasúti közlekedés statisztikájáról szóló 91/2003/EK euró-
pai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról (1180/08)

4. A Tanács 1222/2004/EK rendelete (2004. június 28.) a negyedéves államadósság adatainak összeállításáról és to-
vábbításáról (1992/08)

5. Az Európai Parlament és a Tanács 1365/2006/EK rendelete (2006. szeptember 6.) a belvízi áruszállítással kapcso-
latos statisztikákról és a 80/1119/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezésérõl (1198/08)

6. Az Európai Parlament és a Tanács 138/2004/EK rendelete (2003. december 5.) a közösségi mezõgazdasági szám-
larendszerrõl (1237/08, 1269/08, 1270/08, 1282/08, 1758/08, 1871/08)

7. A Tanács 1408/71/EGK rendelete (1971. június 14.) a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül moz-
gó munkavállalókra és családtagjaikra történõ alkalmazásról (1514/08, 1914/08)

8. A Bizottság 1450/2004/EK rendelete (2004. augusztus 13.) az innovációs statisztikák elõállításáról és kidolgozá-
sáról szóló, 1608/2003/EK határozat végrehajtásáról (2132/08)

9. A Bizottság 1503/2006/EK rendelete (2006. szeptember 28.) a rövid távú statisztikákról szóló 1165/98/EK tanácsi
rendelet végrehajtásáról és módosításáról a változók meghatározása a változók listája és az adatok összeállítási gyakori-
sága tekintetében (1025/08, 1042/08, 1043/08, 1872/08, 1874/08, 1877/08, 1878/08, 1897/08, 1938/08)

10. A Bizottság 1614/2002/EK rendelete (2002. szeptember 6.) az 58/97/EK, Euratom tanácsi rendelet gazdasági és
mûszaki fejlõdéshez való hozzáigazításáról, valamint a 2700/98/EK, a 2701/98/EK és a 2702/98/EK bizottsági rendelet
módosításáról (1023/08, 1845/08, 1880/08, 1881/08, 1882/08, 1884/08, 1886/08, 1888/08, 1890/08, 1934/08, 1935/08)

11. A Bizottság 1618/1999/EK rendelete (1999. július 23.) a vállalkozások szerkezeti statisztikája minõségének érté-
kelésére vonatkozó szempontokról (1845/08, 1880/08, 1881/08, 1882/08, 1884/08, 1886/08, 1888/08, 1890/08,
1934/08, 1935/08)

12. A Bizottság 1668/2003/EK rendelete (2003. szeptember 1.) a vállalkozások szerkezeti statisztikáira vonatkozó
adattovábbítás technikai formátuma tekintetében az 58/97/EK, Euratom tanácsi rendelet végrehajtásáról, továbbá a vál-
lalkozások szerkezeti statisztikáira vonatkozó adattovábbítás technikai formátumáról szóló 2702/98/EK rendelet módo-
sításáról (1845/08, 1880/08, 1881/08, 1882/08, 1884/08, 1886/08, 1888/08, 1890/08, 1934/08, 1935/08)

13. A Bizottság 1669/2003/EK rendelete (2003. szeptember 1.) a vállalkozások szerkezeti statisztikáihoz elõállítan-
dó adatsorok tekintetében az 58/97/EK, Euratom tanácsi rendelet végrehajtásáról, továbbá a vállalkozások szerkezeti
statisztikáihoz elõállítandó adatsorokról szóló 2701/98/EK rendelet módosításáról (1845/08, 1880/08, 1881/08,
1882/08, 1884/08, 1886/08, 1888/08, 1890/08, 1934/08, 1935/08)

14. A Bizottság 1670/2003/EK rendelete (2003. szeptember 1.) a vállalkozások szerkezeti statisztikai mutatónak
meghatározásai tekintetében az 58/97/EK, Euratom tanácsi rendelet végrehajtásáról, továbbá a vállalkozások szerkezeti
statisztikai mutatóinak meghatározásáról szóló 2700/98/EK rendelet módosításáról (1845/08, 1880/08, 1881/08,
1882/08, 1884/08, 1886/08, 1888/08, 1890/08, 1934/08, 1935/08)

15. Az Európai Parlament és a Tanács 184/2005/EK rendelete (2005. január 12.) a fizetési mérleggel, a szolgáltatások
nemzetközi kereskedelmével és a közvetlen külföldi befektetésekkel kapcsolatos közösségi statisztikákról (1470/08,
2014/08, 2057/08, 2183/08, 2184/08, 2185/08, 2186/08, 2187/08, 2188/08)

* Az uniós jogi aktus után zárójelben az adatgyûjtések OSAP nyilvántartási száma szerepel.
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16. A Bizottság 1868/77/EGK rendelete (1977. július 29.) a keltetõtojások és a naposcsibék termelésérõl és forgalma-
zásáról szóló 2782/75/EGK rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (1677/08, 2128/08)

17. Az Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a gazdasági tevékenységek sta-
tisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes
meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról (1023/08, 1025/08, 1039/08, 1042/08,
1043/08, 1109/08, 1751/08, 1758/08, 1845/08, 1846/08, 1871/08, 1872/08, 1874/08, 1877/08, 1878/08, 1880/08,
1881/08, 1882/08, 1884/08, 1886/08, 1888/08, 1890/08, 1897/08, 1933/08, 1934/08, 1935/08, 1938/08)

18. A Bizottság 2004/747/EK határozata (2004. október 26.) a Tanács 93/25/EGK irányelvének a végrehajtási ren-
delkezéseirõl, a juh- és kecskeágazat állományának és termelésének statisztikai felmérését illetõen (1089/08)

19. A Bizottság 2004/760/EK határozata (2004. október 26.) a Tanács 93/23/EGK irányelvnek a végrehajtási rendel-
kezéseirõl, a sertéságazat állományának és termelésének statisztikai felmérését illetõen (1089/08)

20. A Bizottság 2004/761/EK határozata (2004. október 26.) a 93/24/EGK tanácsi irányelvnek a szarvasmarha-állo-
mányra és a szarvasmarha-tenyésztésre vonatkozó statisztikai felmérések tekintetében történõ alkalmazására vonatkozó
részletes szabályok megállapításáról (1089/08)

21. Az Európai Parlament és a Tanács 2056/2002/EK rendelete (2002. november 5.) a vállalkozások szerkezeti sta-
tisztikáiról szóló 58/97/EK, Euratom tanácsi rendelet módosításáról (1845/08, 1880/08, 1881/08, 1882/08, 1884/08,
1886/08, 1888/08, 1890/08, 1934/08, 1935/08)

22. A Bizottság 2163/2001/EK rendelete (2001. november 7.) a közúti árufuvarozás statisztikai adatainak továbbítá-
sára vonatkozó technikai rendelkezésekrõl (1396/08)

23. A Tanács 2186/93/EGK rendelete (1993. július 22.) a vállalkozások statisztikai célú nyilvántartása fejlesztésének
közösségi összehangolásáról (1846/08, 1852/08)

24. A Bizottság 2197/95/EK rendelete (1995. szeptember 18.) a tagállamok által a gabonafélék termesztésérõl szol-
gáltatandó statisztikai adatokról szóló 837/90/EGK, valamint a tagállamok által a gabonaféléken kívüli növényi termé-
kekrõl szolgáltatandó statisztikai adatokról szóló 959/93/EGK tanácsi rendelet mellékleteinek módosításáról (2128/08)

25. A Tanács 2223/96/EK rendelete (1996. június 25.) a Közösségben a nemzeti és regionális számlák európai rend-
szerérõl (1933/08, 1992/08, 2169/08, 2170/08, 2171/08, 2172/08, 2173/08, 2174/08, 2175/08)

26. A Tanács 2467/96/EK rendelete (1996. december 17.) a mezõgazdasági üzemek szerkezetére vonatkozó közössé-
gi felmérések szervezésérõl szóló 571/88/EGK rendelet módosításáról (1677/08, 2128/08)

27. A Bizottság 2700/98/EK rendelete (1998. december 17.) a vállalkozások szerkezeti statisztikái mutatóinak meg-
határozásáról (1845/08, 1846/08, 1880/08, 1881/08, 1882/08, 1884/08, 1886/08, 1888/08, 1890/08, 1934/08, 1935/08)

28. A Bizottság 2701/98/EK rendelete (1998. december 17.) a vállalkozások szerkezeti statisztikáihoz elõállítandó
adatsorokról (1023/08, 1845/08, 1846/08, 1880/08, 1881/08, 1882/08, 1884/08, 1886/08, 1888/08, 1890/08, 1934/08,
1935/08)

29. A Bizottság 2702/98/EK rendelete (1998. december 17.) a vállalkozások szerkezeti statisztikáira vonatkozó adat-
továbbítás technikai formátumáról (1845/08, 1846/08, 1880/08, 1881/08, 1882/08, 1884/08, 1886/08, 1888/08, 1890/08,
1934/08, 1935/08)

30. A Tanács 2782/75/EGK rendelete (1975. október 29.) a keltetõtojások és a naposcsibék termelésérõl és forgalma-
zásáról (1677/08, 2128/08)

31. A Bizottság 311/2007/EK rendelete (2007. március 19.) a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül
mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történõ alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK tanácsi ren-
delet végrehajtására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 574/72/EGK tanácsi rendelet módosításáról (1514/08,
1914/08)

32. A Tanács 357/79/EGK rendelete (1979. február 5.) a szõlõterületek statisztikai felméréseirõl (1082/08, 1651/08,
1677/08, 2128/08)

33. A Tanács 3605/93/EK rendelete (1993. november 22.) az Európai Közösséget létrehozó szerzõdéshez csatolt, a
túlzott hiány esetén követendõ eljárásról szóló jegyzõkönyv alkalmazásáról (1992/08)
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34. A Tanács 3820/85/EGK rendelete (1985. december 20.) közúti fuvarozásra vonatkozó egyes szociális jogszabá-
lyok összehangolásáról (1396/08)

35. A Tanács 3924/91/EGK rendelete (1991. december 19.) az ipari termelés közösségi felmérésének létrehozásáról
(1039/08, 1751/08)

36. Az Európai Parlament és a Tanács 450/2003/EK rendelete (2003. február 27.) a munkaerõköltség-indexrõl
(1025/08, 1042/08, 1043/08, 1109/08, 1872/08, 1874/08, 1877/08, 1878/08, 1897/08, 1938/08)

37. Az Európai Parlament és a Tanács 501/2004/EK rendelete (2004. március 10.) az államháztartás negyedéves
pénzügyi számláiról (1992/08)

38. A Tanács 530/1999/EK rendelete (1999. március 9.) a strukturális keresetfelvételi statisztikákról és a munkaerõ-
költség-felvételi statisztikákról (1117/08)

39. A Tanács 574/72/EGK rendelete (1972. március 21.) a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül
mozgó munkavállalókra és családtagjaikra történõ alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK rendelet végrehajtására vonatko-
zó szabályok megállapításaról (1514/08, 1914/08)

40. A Bizottság 586/2001/EK rendelete (2001. március 26.) a fõbb ipari csoportok (MIGS) meghatározása vonatko-
zásában a rövid távú statisztikákról szóló 1165/98/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról (1025/08, 1042/08, 1043/08,
1109/08, 1872/08, 1874/08, 1877/08, 1878/08, 1897/08, 1938/08)

41. A Bizottság 588/2001/EK rendelete (2001. március 26.) a változók meghatározása vonatkozásában a rövid távú
statisztikákról szóló 1165/98/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról (1025/08, 1042/08, 1043/08, 1109/08, 1872/08,
1874/08, 1877/08, 1878/08, 1897/08, 1938/08)

42. A Tanács (EK, Euratom) 58/97 rendelete (1996. december 20.) a vállalkozások szerkezeti statisztikáiról
(1023/08, 1845/08, 1846/08, 1852/08, 1880/08, 1881/08, 1882/08, 1884/08, 1886/08, 1888/08, 1890/08, 1934/08,
1935/08, 2146/08, 2168/08)

43. A Tanács 696/93/EGK rendelete (1993. március 15.) a közösségi termelési rendszer megfigyelésére és elemzésé-
re szolgáló statisztikai egységekrõl (1846/08)

44. Az Európai Parlament és a Tanács 808/2004/EK rendelete (2004. április 21.) az információs társadalomra vonat-
kozó közösségi statisztikáról (1840/08, 1957/08, 1994/08, 1995/08)

45. A Tanács 837/90/EGK rendelete (1990. március 26.) a tagállamok által a gabonafélék termesztésérõl szolgálta-
tandó statisztikai adatokról (1082/08, 1651/08, 1677/08, 2128/08)

46. A Bizottság 847/2007/EK rendelete (2007. július 18.) az információs társadalomra vonatkozó közösségi statiszti-
kákról szóló 808/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról (1840/08, 1957/08, 1994/08, 1995/08)

47. Az Európai Parlament és a Tanács 91/2003/EK rendelete (2002. december 16.) a vasúti közlekedés statisztikájá-
ról (1180/08, 2166/08)

48. A Bizottság 912/2004/EK rendelete (2004. április 29.) az ipari termelés közösségi felmérésének létrehozásáról
szóló 3924/91/EGK tanácsi rendelet végrehajtásáról (1039/08, 1751/08)

49. A Bizottság 94/432/EK határozata (1994. május 30.) a 93/23/EGK tanácsi irányelvnek a sertésállományra és a
sertéstenyésztésre vonatkozó statisztikai felmérések tekintetében történõ alkalmazására vonatkozó részletes szabályok
megállapításáról (1280/08)

50. A Bizottság 94/433/EK határozata (1994. május 30.) a 93/24/EGK tanácsi irányelvnek a szarvasmarha-tenyész-
tésre vonatkozó statisztikai felmérések tekintetében történõ alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításá-
ról és az említett irányelv módosításáról (1280/08)

51. A Bizottság 94/434/EK határozata (1994. május 30.) a 93/25/EGK tanácsi irányelvnek a juh- és kecskeállomány-
ra és a juh- és kecsketenyésztésre vonatkozó statisztikai felmérések tekintetében történõ alkalmazására vonatkozó rész-
letes szabályok megállapításáról (1280/08)

52. A Tanács 959/93/EGK rendelete (1993. április 5.) a tagállamok által a gabonaféléken kívüli növényi termékekrõl
szolgáltatandó statisztikai adatokról (1082/08, 1651/08, 1677/08, 2128/08)

53. A Bizottság 1192/2003/EK rendelete (2003. július 3.) a vasúti közlekedés statisztikájáról szóló 91/2003/EK euró-
pai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról (2166/08)
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54. A Bizottság 973/2007/EK rendelete (2007. augusztus 20.) a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozásá-
nak NACE Rev. 2. rendszerét végrehajtó egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosí-
tásáról (1039/08, 1751/08)

II. Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

1. Az Európai Parlament és a Tanács 2000/30/EK irányelve (2000. június 6.) a Közösség területén közlekedõ haszon-
gépjármûvek közlekedésre alkalmasságának országúti mûszaki ellenõrzésérõl (1395/08)

2. Az Európai Parlament és a Tanács 2000/53/EK irányelve (2000. szeptember 18.) az elhasználódott jármûvekrõl
(1396/08)

3. Az Európai Parlament és a Tanács 2000/60/EK irányelve (2000. október 23.) a vízvédelmi politika terén a közössé-
gi fellépés kereteinek meghatározásáról (1375/08)

4. Az Európai Parlament és a Tanács 2004/8/EK irányelve (2004. február 11.) a hasznos hõigényen alapuló kapcsolt
energiatermelés belsõ energiapiacon való támogatásáról és a 92/42/EGK irányelv módosításáról (1321/08)

5. A Tanács 70/156/EGK irányelve (1970. február 6.) a gépjármûvek és pótkocsik típusjóváhagyására vonatkozó tag-
állami jogszabályok közelítésérõl (1396/08)

6. A Tanács 76/625/EGK irányelve (1976. június 20.) a tagállamokban az egyes gyümölcsfafajok ültetvényeinek ter-
mõképességének megállapítását célzó statisztikai felmérésekrõl (1082/08, 1651/08, 1677/08, 2128/08)

7. A Tanács 88/599/EK irányelve (1988. november 23.) a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok
összehangolásáról szóló 3820/85/EGK rendelet és a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekrõl szóló
3821/85/EGK rendelet végrehajtására vonatkozó egységes ellenõrzési eljárásról (1396/08)

8. A Tanács 91/271/EGK irányelve (1991. május 21.) a települési szennyvíz kezelésérõl (1376/08)

9. A Tanács 93/23/EGK irányelve (1993. június 1.) a sertéstenyésztésre vonatkozó statisztikai felmérésekrõl
(1089/08, 1280/08, 1677/08)

10. A Tanács 93/24/EGK irányelve (1993. június 1.) a szarvasmarha-tenyésztéssel kapcsolatos statisztikai felméré-
sekrõl (1089/08, 1280/08, 1677/08)

11. A Tanács 93/25/EGK irányelve (1993. június 1.) a juh- és kecskeállományra vonatkozó statisztikai felmérésekrõl
(1089/08, 1280/08, 1677/08)

12. A Tanács 97/77/EK irányelve (1997. december 16.) a sertés-, szarvasmarha-, a juh- és a kecsketenyésztéssel
összefüggõ statisztikai felmérésekrõl szóló 93/23/EGK, 93/24/EGK és 93/25/EGK irányelvek módosításáról (1089/08)

13. A Tanács 98/83/EK irányelve (1998. november 3.) az emberi fogyasztásra használt víz minõségérõl (1376/08)

2007/151. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 10569



4. melléklet a 300/2007. (XI. 9.) Korm. rendelethez

A 2007. évre szóló Országos Statisztikai Adatgyûjtési Programról szóló 229/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet
1. mellékletének módosítása

Az adatgyûjtés
Az adatszolgáltatás
beérkezési határidejenyilvántar-

tási száma
címe jellege gyakorisága adatszolgáltatóinak meghatározása

1037/07 Szabálysértési
jelentés

M évenkénti Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium,
Vám- és Pénzügyõrség Országos
Parancsnokság, Fogyasztóvédelmi
Fõfelügyelõség, Magyar Bányászati és
Földtani Hivatal, Környezetvédelmi és
Vízügyi Minisztérium, Adó- és Pénzügyi
Ellenõrzési Hivatal, Oktatási Hivatal,
Országos Munkavédelmi és Munkaügyi,
Fõfelügyelõség, Országos Tisztifõorvosi
Hivatal, Nemzeti Hírközlési Hatóság

a tárgyévet követõ
március 31.

1156/07 Statisztikai jelentés a
nonprofit
szervezetekrõl

M évenkénti alapítványok, egyesületek, egyesülések,
egyéb társadalmi szervezetek,
érdekképviseletek, közalapítványok,
köztestületek, közhasznú társaságok (Kht.),
valamint az általuk alapított intézmények

a tárgyévet követõ
május 31.

1206/07 Kimutatás a pénzben
és természetben
nyújtható
támogatások
adatairól

M évenkénti a települési önkormányzatok a tárgyévet követõ
március 31.

1477/07 Az egészségügyi
intézmények
árinformációi

M negyedéven-
kénti,
évenkénti

a közszolgáltatásban résztvevõ valamennyi
fekvõ- és járóbeteg-szakellátást nyújtó
egészségügyi intézmény, valamint az
ÁNTSZ intézetek

a tárgynegyedév
utolsó hónap 28.,
illetve június 30.

1576/07 Jelentés az
egészségügyi ellátás
beruházási
kiadásainak
alakulásáról

M évenkénti az önkormányzati felügyelet alá tartozó
egészségügyi intézetek, az intézmények(1)

illetve a felügyeletüket ellátó önkormányzati
hivatalok(2)

a tárgyévet követõ
(1)március 10,
(2)március 31.

1726/07 Jelentés a mûködõ,
megszûnt üzletekrõl

M félévenkénti települési önkormányzatok a tárgyfélévet követõ
hó 31.
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A Kormány
301/2007. (XI. 9.) Korm.

rendelete

a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény
végrehajtásáról

A Kormány a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX.
törvény 93. § (1) bekezdés a)–i) pontjaiban, valamint
(2) bekezdésében, illetve

– a 111. § tekintetében a külföldre utazásról szóló
1998. évi XII. törvény 41. § (1) bekezdésében,

– a 113. § tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás
és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény 174. § (1) bekezdés d) pontjában,

– a 115. § tekintetében a szabad mozgás és tartózkodás
jogával rendelkezõ személyek beutazásáról és tartózkodá-
sáról szóló 2007. évi I. törvény 86. § (1) bekezdésében,

– a 116. § tekintetében a harmadik országbeli állampol-
gárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi
II. törvény 111. § (1) bekezdés g), k) és l) pontjában,

– a 114. § tekintetében a fogyasztói árkiegészítésrõl szóló
2003. évi LXXXVII. törvény 9. § (4) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) be-
kezdés b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, vala-
mint

– a 112. § tekintetében az Alkotmány 35. § (2) bekez-
désében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az
Alkotmány 40. § (3) bekezdésében foglalt feladatkörében
eljárva
a következõket rendeli el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A biztonságos származási országra és a biztonságos
harmadik országra vonatkozó rendelkezések alkalmazása

1. §

(1) Az Európai Unió Tanácsának (a továbbiakban: Ta-
nács) a biztonságos származási országnak tekintendõ har-
madik országokról szóló minimumlistáján (a továbbiak-
ban: minimumlista) szereplõ valamely ország nem tekint-
hetõ biztonságos származási országnak, ha

a) a Tanács határozattal kezdeményezi az Európai
Unió Bizottságánál (a továbbiakban: Bizottság), hogy
nyújtson be javaslatot a harmadik ország minimumlistáról
való törlése iránt, vagy

b) a Magyar Köztársaság kezdeményezi a Bizottságnál,
hogy nyújtson be javaslatot a Tanácshoz a harmadik or-
szág minimumlistáról való törlése iránt.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kötelezettség kezdõ napja
a) az (1) bekezdés a) pont szerinti esetben a Tanács ha-

tározatának meghozatalát követõ nap;
b) az (1) bekezdés b) pont szerinti esetben azt a napot

követõ nap, amelyen a Magyar Köztársaság a Bizottság-
hoz intézett kezdeményezésérõl a Tanácsot írásban tájé-
koztatja.

(3) Az (1) bekezdés szerinti kötelezettség megszûnik
a) a kezdõ naptól számított három hónap elteltével, ki-

véve, ha a Bizottság ez idõ alatt javaslatot tesz a harmadik
ország minimumlistáról való törlésére;

b) a Tanácsnak a harmadik ország minimumlistáról
való törlésére vonatkozó javaslatot elutasító határozata
meghozatalának napján.

(4) A nemzeti szinten biztonságosnak nyilvánított szár-
mazási országokról a menekültügyért felelõs miniszter
(a továbbiakban: miniszter) tájékoztatja a Bizottságot.

(5) Valamely ország biztonságos származási országgá
nyilvánítása során különös figyelmet kell fordítani az
Európai Unió más tagállamától, az ENSZ Menekültügyi
Fõbiztosságától, az Európa Tanácstól, valamint más nem-
zetközi szervezetektõl származó információkra.

(6) A miniszter rendszeresen tájékoztatja a Bizottságot
azokról az országokról, amelyek vonatkozásában a bizton-
ságos harmadik ország elve alkalmazásra kerül.

2. §

A menedékjogot élvezõ személyt a Magyar Köztársaság
visszafogadja.

A különleges bánásmódot igénylõ személyre vonatkozó
szabályok alkalmazása

3. §

(1) A menekültügyi hatóság a menedékjogról szóló
2007. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tv.) és e ren-
delet rendelkezéseinek alkalmazása során vizsgálni köte-
les, hogy a menekültkénti vagy oltalmazottkénti, valamint
a menedékeskénti elismerését kérõ (a továbbiakban: elis-
merését kérõ), továbbá a menekült, az oltalmazott és a me-
nedékes tekintetében a különleges bánásmódot igénylõ
személyre vonatkozó szabályok alkalmazásának van-e
helye.

(2) Kétség esetén a menekültügyi hatóság orvos- vagy
pszichológus szakértõ segítségét veheti igénybe annak
megállapítása érdekében, hogy az elismerését kérõ, a me-
nekült, az oltalmazott vagy a menedékes különleges bá-
násmódot igényel-e. Szakértõi vizsgálat csak az érintett
személy hozzájárulásával végezhetõ.
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(3) A menekültügyi hatóság köteles az elismerését ké-
rõt, a menekültet, az oltalmazottat, valamint a menedékest
– az anyanyelvén vagy az általa értett más nyelven – köz-
érthetõ módon tájékoztatni a szakértõ által elvégzendõ
vizsgálatról, a szakértõi vizsgálat eredményének jelentõ-
ségérõl, továbbá a vizsgálat elvégzéséhez való hozzájáru-
lás megtagadásának – a (4) bekezdésben meghatározott –
következményeirõl.

(4) Ha az elismerését kérõ, a menekült, az oltalmazott
vagy a menedékes a szakértõi vizsgálathoz nem járul hoz-
zá, rá nézve a különleges bánásmódot igénylõ személyre
vonatkozó rendelkezések nem alkalmazhatók.

4. §

(1) Ha az elismerését kérõ, a menekült, az oltalmazott
vagy a menedékes kísérõ nélküli kiskorú, a menekültügyi
hatóság köteles intézkedni a kiskorú felügyeletéért felelõs
személy felkutatása iránt, kivéve, ha a menekültügyi ható-
ság tudomására jutott információk alapján feltételezhetõ,
hogy

a) a kiskorú felügyeletéért felelõs személy és a kiskorú
között érdekellentét áll fenn, vagy

b) a kiskorú felügyeletéért felelõs személy felkutatása a
gyermek mindenek felett álló érdekét szem elõtt tartva
egyéb okból nem indokolt.

(2) A menekültügyi hatóságnak a kiskorú felügyeletéért
felelõs személy felkutatása során tett intézkedései nem
sérthetik a Tv. 42. § (1) bekezdésében, valamint e rendelet
73. §-ában foglaltakat.

(3) A menekültügyi hatóság az (1) bekezdés szerinti el-
járása során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
27. §-a szerinti nemzetközi jogsegély keretében különösen
az Európai Unió más tagállama vagy harmadik ország me-
nekültügyi hatóságához fordulhat, továbbá igénybe veheti
az ENSZ Menekültügyi Fõbiztossága, a Vöröskereszt
Nemzetközi Bizottsága, a Vöröskereszt és Vörös Félhold
Társaságok Nemzetközi Szövetsége, valamint további
– menekültkénti elismerésre, kiegészítõ vagy ideiglenes
védelemre szorulók, illetve menekültek, kiegészítõ vagy
ideiglenes védelemben részesített személyek támogatásá-
val foglalkozó – nemzetközi szervezetek segítségét.

II. Fejezet

AZ ELISMERÉSÉT KÉRÕRE, A MENEKÜLTRE
ÉS A MENEDÉKESRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

Az elismerését kérõ okmánya

5. §

Az elismerését kérõ személyazonosságát érvényes úti
okmánya, személyazonosító igazolványa vagy egyéb, sze-
mélyazonosításra alkalmas okmánya igazolja.

6. §

(1) Ha az elismerését kérõ
a) a kérelem benyújtásakor nem rendelkezik magyaror-

szági tartózkodásra jogosító engedéllyel, és
b) a Magyar Köztársaság területén történõ tartózkodása

azon a tényen alapul, hogy elismerését kéri,
a menekültügyi hatóság – a külön jogszabály alapján – hu-
manitárius célból tartózkodási engedélyt állít ki a részére.

(2) Ha az elismerését kérõ személyazonosításra alkal-
mas okmánnyal nem rendelkezik, a menekültügyi hatóság
a tartózkodási engedély kiállítása során – a tartózkodási
engedélyben foglalt adatok tekintetében – az elismerését
kérõ nyilatkozatát veszi alapul.

A menekültkénti elismerés

7. §

A Tv. 6. § (3) bekezdése akkor alkalmazható, ha az ül-
döztetés veszélye olyan körülményeken alapul, amelyeket
az elismerését kérõ szándékos magatartásával rosszhisze-
mûen maga idézett elõ.

A menedékes okmánya

8. §

(1) A menedékes személyazonosságát, magyarországi
tartózkodásának jogszerûségét, valamint a Tv.-ben, e ren-
deletben és a külön jogszabályban meghatározott ellátá-
sokra és támogatásokra való jogosultságát az e rendelet
1. mellékletében meghatározott formájú és adattartalmú
okmány (a továbbiakban: a menedékes személyazonossá-
gát és tartózkodási jogát igazoló okmány) igazolja.

(2) A menedékes személyazonosságát és tartózkodási
jogát igazoló okmányát – a menedékeskénti elismeréssel
egyidejûleg – a menekültügyi hatóság állítja ki.

(3) A menedékes személyazonosságát és tartózkodási
jogát igazoló okmányának érvényességi ideje az ideigle-
nes védelem idõtartamához igazodik, de legfeljebb egy év,
amelyet a menekültügyi hatóság – az ideiglenes védelem
további idõtartamára, alkalmanként legfeljebb egy évvel –
hivatalból hosszabbít meg.

9. §

A menedékes szálláshelyének megváltozása esetén a
menekültügyi hatóság az új szálláshely címét feltüntetõ,
személyazonosságát és tartózkodási jogát igazoló ok-
mányt állít ki a menedékes részére.
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10. §

(1) A menedékes köteles a személyazonosságát és tar-
tózkodási jogát igazoló okmányának elvesztését, eltulaj-
donítását vagy megsemmisülését a menekültügyi hatóság-
nál haladéktalanul bejelenteni. A bejelentésrõl a mene-
kültügyi hatóság igazolást állít ki.

(2) Az elveszettnek hitt és az errõl szóló bejelentés után
megtalált, a menedékes személyazonosságát és tartózko-
dási jogát igazoló okmányról a menekültügyi hatóságot
haladéktalanul értesíteni kell.

(3) Az elveszett, eltulajdonított, megsemmisült vagy le-
járt, a menedékes személyazonosságát és tartózkodási jo-
gát igazoló okmány helyett a menekültügyi hatóság a me-
nedékes részére – az ideiglenes védelem fennállásának
idõtartama alatt – új okmányt állít ki.

11. §

A menedékes személyazonosságát és tartózkodási jogát
igazoló okmánya érvénytelen, ha

a) érvényességi ideje lejárt;
b) a menedékes jogállás megszûnt;
c) a benne foglalt adatok igazolására alkalmatlanná

vált.

III. Fejezet

A BEFOGADÁSI FELTÉTELEKRE, TOVÁBBÁ
A MENEKÜLT, AZ OLTALMAZOTT, VALAMINT

A MENEDÉKES ELLÁTÁSÁRA ÉS TÁMOGATÁSÁRA
VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK

Általános rendelkezések

12. §

(1) Az elismerését kérõ, a menekült, az oltalmazott, va-
lamint a menedékes alapvetõ létfenntartási feltételeinek
megteremtése, továbbá társadalmi beilleszkedésének elõ-
segítése állami feladat.

(2) Az (1) bekezdés szerinti feladatokat a menekültügyi
hatóság közvetlenül, a befogadó állomás, valamint a me-
nekült vagy az oltalmazott lakóhelye, illetve a menedékes
szálláshelye szerint illetékes települési önkormányzat
jegyzõje, a fõvárosban a fõvárosi kerületi önkormányzat
jegyzõje (a továbbiakban: jegyzõ) útján látja el.

(3) A befogadó állomás az elismerését kérõ, a menekült,
az oltalmazott, valamint a menedékes elhelyezését és ellá-
tását biztosító, a menekültügyi hatóság által fenntartott lé-
tesítmény.

(4) Befogadó állomásnak megfelelõ más szálláshely a
szerzõdés alapján mûködtetett szállás- vagy táborhely, va-
lamint a kísérõ nélküli kiskorú elismerését kérõ elhelyezé-
sét biztosító speciális intézmény (a továbbiakban a befoga-
dó állomással együtt: befogadó állomás).

(5) E rendelet alkalmazásában jövedelemnek, illetve va-
gyonnak minõsül a szociális igazgatásról és szociális ellá-
tásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban:
Szoctv.) 4. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jö-
vedelem, illetve b) pontjában meghatározott vagyon.

Az ellátásra és támogatásra fordított költségek
megtérítése

13. §

(1) Az e rendelet szerint ellátást vagy támogatást nyújtó
szerv vagy személy köteles a támogatást kérõ jogosultsá-
gának fennállását ellenõrizni, továbbá köteles a menekült-
ügyi hatóság költségvetésének terhére teljesített kiadásait
az egyéb kiadásoktól elkülönítve nyilvántartani.

(2) Az e rendelet alapján nyújtott ellátás és támogatás
költségeit a menekültügyi hatóság utólagos elszámolás
alapján téríti meg. A költségtérítés – az ellátásban, illetve
támogatásban részesített családi és utónevének, valamint
tartózkodási engedélye, személyazonosító igazolványa
vagy személyazonosságát és tartózkodási jogát igazoló
okmánya számának feltüntetésével – az ellátás, illetve a tá-
mogatás biztosításától számított egy hónapon belül az
e célra rendszeresített nyomtatványon részletezett számla
alapján igényelhetõ a menekültügyi hatóságtól.

(3) A menekültügyi hatóság az ellátáshoz nélkülözhe-
tetlen kiadások fedezetét az ellátást vagy támogatást folyó-
sító szervnek megelõlegezheti.

Szerzõdés alapján teljesített ellátások

14. §

(1) A befogadással összefüggõ feladatok hatékonyabb
végrehajtása érdekében a menekültügyi hatóság az egyes
ellátási és társadalmi beilleszkedést célzó feladatok teljesí-
tésére a (2) bekezdésben felsorolt szervezetekkel szerzõ-
dést köthet.

(2) A menekültügyi hatóság társadalmi szervezettel, he-
lyi önkormányzattal, egyházzal, alapítvánnyal, ezek intéz-
ményével, gazdálkodó szervezettel, valamint egyéb jogi
személlyel (a továbbiakban: szolgáltató) szerzõdést köthet

a) az elismerését kérõ befogadási feltételeinek biztosí-
tására;

b) a menekültet, az oltalmazottat és a menedékest meg-
illetõ ellátások biztosítására;
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c) az elismerését kérõ, a menekült, az oltalmazott és a
menedékes szociális és mentálhigiénés gondozására;

d) az elismerését kérõ, a menekült, az oltalmazott és a
menedékes jogaira és kötelezettségeire irányuló tájékozta-
tására;

e) a menekült és az oltalmazott szak- és átképzésére;
f) a menekült, az oltalmazott és a menedékes magyar

nyelvi oktatására;
g) a menekült, az oltalmazott és a menedékes társadal-

mi beilleszkedésének elõsegítésére.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott feladatokra – a
közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX. törvény elõ-
írásaira is figyelemmel – pályázat útján kell kiválasztani a
szolgáltatót. A pályázati felhívást a menekültügyi hatóság
teszi közzé. A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell az
ellátásban részesítendõk körét és tervezett számát, vala-
mint a nyújtandó ellátás megnevezését és biztosításának
idõtartamát.

(4) A szerzõdést írásban kell megkötni. A szerzõdésnek
tartalmaznia kell:

a) az ellátásban részesítendõk körét, a nyújtandó ellátás
megnevezését és biztosításának idõtartamát;

b) a szerzõdés tárgyát képezõ ellátás, illetve feladat tel-
jesítésének módját és ellenértékét;

c) az ellátás, illetve feladat nyilvántartására, valamint
teljesítése ellenértékének elszámolására és átutalására vo-
natkozó kikötéseket;

d) a menekültügyi hatóságnak a szerzõdés teljesítésé-
nek ellenõrzésére vonatkozó jogosultságát és az ellenõrzés
módját;

e) a szerzõdés érvényességi idejét, felmondásának
módját, valamint az esetleges jogviták rendezésére vonat-
kozó kikötéseket.

(5) A szerzõdéshez – szükség esetén – mellékelni kell a
szolgáltató jogállására vonatkozó bírósági határozat, illet-
ve a szerzõdésben vállalt feladatok ellátásához szükséges
hatósági engedély másolatát.

IV. Fejezet

A BEFOGADÁS SORÁN NYÚJTOTT ELLÁTÁSOK
ÉS TÁMOGATÁSOK RENDSZERE

15. §

(1) Az elismerését kérõt a befogadás során az alábbi el-
látások és támogatások illetik meg:

a) a befogadás anyagi feltételeinek biztosítása,
b) egészségügyi ellátás,
c) az elismerését kérõ tankötelezettsége teljesítésével

kapcsolatos költségek megtérítése,
d) pénzbeli támogatások.

(2) A befogadás anyagi feltételeinek formái:
a) a befogadó állomáson nyújtott elhelyezés és ellátás,

b) a szabad felhasználású havi költõpénz,
c) részesítés adományokból,
d) utazási kedvezmények igénybevétele,
e) a köztemetés költségeinek viselése.

(3) Pénzbeli támogatások:
a) a beiskolázási támogatás,
b) az ország végleges elhagyásának támogatása.

A befogadás során nyújtott ellátások és támogatások
igénybevételének általános feltételei

16. §

(1) Az elismerését kérõ az elõzetes vizsgálati eljárás
alatt – a Tv.-ben, valamint e rendeletben megállapított fel-
tételek szerint – a szabad felhasználású havi költõpénz ki-
vételével a 15. § (1) bekezdés a)–c) pontja, valamint a
15. § (3) bekezdés b) pontja szerinti ellátásokra és támoga-
tásokra jogosult.

(2) Az elismerés iránti kérelmet érdemi eljárásra utaló
végzés meghozatalát követõen az elismerését kérõ részére
a 15. § (1) bekezdés a)–c) pontja, valamint a 15. § (3) be-
kezdés b) pontja szerinti ellátások mellett – kérelmére – a
15. § (1) bekezdés d) pontja szerinti pénzbeli támogatások
is biztosíthatók.

(3) A menekültügyi hatóság a 15. §-ban foglalt ellátások
és támogatások megítélésérõl, megszüntetésérõl, megta-
gadásáról, megvonásáról, valamint visszaállításáról vég-
zéssel dönt.

(4) A menekültügyi hatóság a döntéshozatalt mellõzi a
pénzbeli ellátás jogszabályban meghatározott mértékre
történõ emelése esetén.

17. §

(1) Az elismerését kérõ az elismerés iránti kérelem be-
nyújtásával egyidejûleg az e rendelet 2. mellékletében
meghatározott nyomtatvány kitöltésével nyilatkozik va-
gyoni és jövedelmi helyzetérõl.

(2) A menekültügyi hatóság az elismerését kérõnek a
15. § (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti ellátásokra és tá-
mogatásokra való rászorultságát hivatalból vizsgálja, és
arról az érdemi eljárásra utaló végzésben dönt. Az elisme-
rését kérõ nyilatkozhat úgy, hogy a befogadás anyagi felté-
telei közül egyes ellátásokat, illetve támogatásokat nem
kíván igénybe venni.

(3) A (2) bekezdés szerinti döntés meghozataláig az el-
ismerését kérõ számára a befogadás anyagi feltételeit biz-
tosítani kell.

(4) A menekültügyi hatóság a (2) bekezdés szerinti vég-
zés közlésével egyidejûleg az elismerését kérõt – anya-
nyelvén vagy az általa értett más nyelven, írásban – tájé-
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koztatja a Tv., valamint e rendelet alapján õt megilletõ va-
lamennyi ellátásról és támogatásról, a befogadási feltéte-
lekkel kapcsolatban ráháruló kötelezettségekrõl, valamint
a befogadás során egyedi segítséget, illetve jogi segítséget
nyújtó szervezetekrõl.

(5) Az elismerését kérõ a támogatás iránti kérelem be-
nyújtása során a támogatásra való jogosultságát humanitá-
rius célú tartózkodási engedélyével igazolhatja.

18. §

Az elismerését kérõ a befogadás során nyújtott ellátá-
sokra és támogatásokra akkor tekinthetõ rászorultnak, ha
nem rendelkezik Magyarországon rendelkezésre álló,
megélhetését biztosító vagyonnal, továbbá a saját és vele
közös háztartásban élõ házastársa és egyenes ági rokona
összes jövedelmének figyelembevételével számított egy
fõre jutó havi jövedelme nem haladja meg a munkabér
mindenkori kötelezõ legkisebb havi összegét.

19. §

(1) Ha az elismerését kérõ rendelkezik a megélhetését
biztosító vagyonnal, vagy jövedelme elérte a 18. §-ban
meghatározott mértéket, köteles azt a menekültügyi ható-
ságnak legkésõbb a vagyon-, illetve jövedelemváltozás
bekövetkeztétõl számított tizenöt napon belül bejelenteni.

(2) A menekültügyi hatóság a befogadás feltételeinek
biztosítása során az elismerését kérõt a 17. § (1) bekezdés
szerinti nyilatkozat megtételére, illetve vagyonának, jöve-
delmének igazolására kötelezheti, amelynek az elismeré-
sét kérõ tizenöt napon belül köteles eleget tenni.

(3) Ha az elismerését kérõ vagyoni, illetve jövedelmi
helyzetében olyan változás következett be, amely alapján
a befogadási feltételek igénybevételére nem jogosult, azok
biztosítását meg kell szüntetni.

(4) A menekültügyi hatóság az elismerését kérõt az
(1)–(2) bekezdésben meghatározott kötelezettség késedel-
mes teljesítése miatt – a jogosulatlanná válás idõpontjá-
tól – jogtalanul igénybe vett ellátás ellenértékének a meg-
fizetésére, illetve a támogatási összeg visszafizetésére kö-
telezheti a támogatás megtagadásáról rendelkezõ végzés-
ben. Ha a menekültügyi hatóság az elismerését kérõt az
ellátás ellenértékének a megfizetésére, illetve a támogatás
visszafizetésére kötelezte, e kötelezettség teljesítéséig
ellátás, illetve támogatás akkor sem nyújtható, ha az elis-
merését kérõ idõközben az ellátásra, illetve a támogatásra
jogosulttá vált.

(5) A menekültügyi hatóság a (4) bekezdésben foglaltak
alól különös méltánylást érdemlõ esetben kivételt tehet.

(6) A pénzbeli támogatás folyósítását meg kell szüntetni
akkor is, ha az elismerését kérõ azt a folyósítás idõpontjá-

tól számított harminc napon belül – szabad felhasználású
havi költõpénz folyósítása esetén a következõ esedékes fo-
lyósítás idõpontjáig – nem vette át, és mulasztását kimen-
teni nem tudta.

20. §

(1) Az elismerését kérõ – az érdemi eljárásra utaló vég-
zés meghozatalától – a befogadás anyagi feltételei körében
biztosított ellátásokat abban az esetben veheti igénybe, ha
elhelyezésérõl és ellátásáról a menekültügyi hatóság a be-
fogadó állomáson gondoskodik.

(2) A menekültügyi hatóság az elismerését kérõ számá-
ra a 12. § (4) bekezdés szerinti szerzõdéses szálláshelyen
való tartózkodás lehetõségét ajánlhatja fel. Az elismerését
kérõ személy szerzõdéses szálláshelyen történõ elhelyezé-
séhez adott hozzájárulását a Tv. 84. § (1) bekezdésében
meghatározott adatainak kezelésére adott hozzájárulásnak
is kell tekinteni.

A befogadó állomáson nyújtott elhelyezés és ellátás

21. §

(1) A befogadó állomáson nyújtott elhelyezés és ellátás
keretében az elismerését kérõ részére a következõket kell
biztosítani:

a) szállás;
b) napi háromszori étkezés (reggeli, ebéd, vacsora);
c) személyes használatra étkezõ- és tisztálkodási esz-

közök, ruházat.

(2) A befogadó állomáson nyújtott elhelyezés és ellátás
keretében az ötödik életévét betöltött kiskorú elismerését
kérõ számára az (1) bekezdés szerinti ellátás mellett – az
elismerés iránti kérelmet érdemi eljárásra utaló végzés
meghozatalától – a közoktatásban való részvételt elõsegítõ
felkészítõ nyelvi képzést is biztosítani kell.

(3) A menekültügyi hatóság az érdemi eljárás idõtarta-
ma alatt az elismerését kérõ számára a befogadó állomás
területén történõ munkavégzés keretében munkalehetõsé-
get biztosíthat.

(4) A (3) bekezdés alapján végzett munka mennyisége a
havi 40 órát nem haladhatja meg.

(5) A menekültügyi hatóság a befogadó állomás vezetõ-
jének javaslata alapján a befogadó állomás területén mun-
kát végzõ elismerését kérõt jutalomban részesítheti,
amelynek éves összege nem haladhatja meg a munkabér
mindenkori kötelezõ legkisebb havi összegének 20%-át.

(6) A befogadó állomáson történõ elhelyezés során a
menekültügyi hatóság – a családtagok esetlegesen eltérõ
jogállása esetében is – köteles a család egységét fenntarta-
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ni, a családtagokat – ellenkezõ kérelem hiányában – együtt
elhelyezni és az elhelyezettek családi életének védelmét
biztosítani.

Szabad felhasználású havi költõpénz

22. §

(1) Az elismerését kérõ a befogadó állomáson való tar-
tózkodása során szabad felhasználású havi költõpénzben
részesül, amelynek összege az öregségi nyugdíj minden-
kori legkisebb összegének 25%-a.

(2) A szabad felhasználású költõpénz az érdemi eljárás-
ra utaló végzés meghozatalától teljes hónapra, annak az el-
ismerését kérõnek jár, aki a befogadó állomáson a második
hónaptól kezdõdõen havonta legalább huszonöt napot tar-
tózkodik (életvitelszerû tartózkodás).

(3) A (2) bekezdés szerinti idõtartamba az az idõ is be-
számít, amely alatt az elismerését kérõ engedéllyel tartóz-
kodott a befogadó állomáson kívül.

(4) A szabad felhasználású költõpénz kifizetését a
tárgyhó 5. napjáig kell teljesíteni, utólagos kifizetés kizá-
rólag az elismerését kérõ fekvõbeteg-gyógyintézeti ellátá-
sa esetén lehetséges.

(5) A kiskorú elismerését kérõ havi költõpénzét tör-
vényes képviselõje, a hatodik életévét be nem töltött kísérõ
nélküli kiskorú esetében pedig az ügygondnok veheti át.
Az összeg személyes szükségletekre történõ felhasználá-
sát ezekben az esetekben is biztosítani kell.

Részesítés adományokból

23. §

(1) A menekültügyi hatóság bel- és külföldi természetes
és jogi személyektõl, valamint jogi személyiséggel nem
rendelkezõ szervezetektõl pénzbeli, illetve természetbeni
adományt fogadhat el hatósági és ellátási tevékenysége
feltételeinek javítása, valamint az elismerését kérõ ellátása
érdekében.

(2) Az adomány felhasználásáról – amennyiben az ado-
mányozó a felhasználás feltételeit meghatározta, azok be-
tartásával – a menekültügyi hatóság gondoskodik.

(3) Az elismerését kérõ a menekültügyi hatóság döntése
alapján részesül a felajánlott adományból.

(4) A menekültügyi hatóság a pénzbeli és a természetbe-
ni adományokról, valamint azok felhasználásáról elkülö-
nített nyilvántartást vezet.

Utazási kedvezmények igénybevétele

24. §

(1) A menekültügyi hatóság az elismerését kérõ kérel-
mére a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezmé-
nyekrõl szóló jogszabály szerinti utazási kedvezmény
igénybevételéhez igazolást állít ki, ha az elismerését kérõ

a) jogállásának rendezésével kapcsolatos hatósági
ügyét intézi,

b) a területi ellátási kötelezettséggel mûködõ egészség-
ügyi szolgáltatónál a 26–28. §-ban meghatározott egész-
ségügyi ellátást vesz igénybe, illetve

c) állami feladatot átvállaló civil szervezet által mû-
ködtetett programban vesz részt, vagy ilyen szervezet se-
gítségét veszi igénybe.

(2) Az utazási kedvezmény igénybevételéhez szükséges
igazolás iránti kérelmet a menekültügyi hatósághoz kell
benyújtani, amelyhez mellékelni kell a kérelmet alátá-
masztó iratokat.

(3) Az utazási kedvezmény mértékére és igénybevételé-
nek módjára egyebekben a közforgalmú személyszállítási
utazási kedvezményekrõl szóló jogszabály rendelkezései
az irányadók.

A köztemetés költségeinek viselése

25. §

(1) A menekültügyi hatóság az elismerését kérõ halála
esetén – a halálesetrõl való tudomásszerzést követõ har-
minc napon belül – gondoskodik az elhunyt személy elte-
mettetésérõl, ha az elismerését kérõ szálláshelyeként befo-
gadó állomás volt kijelölve, és

a) nincs vagy nem lelhetõ fel az eltemettetésre köteles
személy, vagy

b) az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésrõl
nem gondoskodik.

(2) Ha az elismerését kérõ szálláshelyeként magánszál-
lás volt kijelölve, a haláleset helye szerint illetékes telepü-
lési önkormányzat polgármesterének kell – a halálesetrõl
való tudomásszerzést követõ harminc napon belül – az el-
hunyt személy közköltségen történõ eltemettetésérõl gon-
doskodnia, ha

a) nincs vagy nem lelhetõ fel az eltemettetésre köteles
személy, vagy

b) az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésrõl
nem gondoskodik.

(3) A menekültügyi hatóság a (2) bekezdés szerinti ön-
kormányzatnak a köztemetés költségeit megtéríti. A meg-
térítés iránti igényt a köztemetés elrendelésétõl számított
hatvan napon belül kell bejelenteni.
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Egészségügyi ellátás

26. §

(1) Ha az elismerését kérõ nem áll társadalombiztosítási
jogviszonyban, betegsége esetén az egészségügyi szolgál-
tatások közül térítésmentesen jogosult

a) a háziorvosi ellátás körébe tartozó vizsgálatokra és
gyógykezelésre;

b) a sürgõs szükség esetén igénybe vett járóbeteg-szak-
ellátás keretében történõ vizsgálatra, gyógykezelésre,
továbbá az ellátás során felhasznált gyógyszerre és köt-
szerre;

c) a sürgõs szükség esetén igénybe vett fekvõbeteg-
gyógyintézeti ellátásra, valamint annak során az orvos elõ-
írása szerinti gyógykezelésre – ideértve a mûtéti beavatko-
zásokat, továbbá az annak során felhasznált gyógyászati
anyagokat és protetikai eszközöket –, gyógyászati ellátás-
ra, a gyógykezeléshez szükséges gyógyszerre, kötszerre és
étkezésre;

d) a járóbeteg-szakellátást vagy a fekvõbeteg-gyógyin-
tézeti kezelést követõen a betegségbõl való gyógyulásig,
illetve állapota stabilizálódásáig

da) a szükséges vizsgálatra és gyógykezelésre,
db) a h) pont szerinti gyógyszerek közé nem tartozó,

mással nem helyettesíthetõ gyógyszerre és a gyógyszer be-
adásához szükséges gyógyászati segédeszközre;

e) a d) pont db) alpontjában foglaltakon kívüli, orvos
által rendelt egyéb gyógyászati segédeszközre, valamint
annak javítására;

f) sürgõsségi fogászati ellátásra és fogmegtartó keze-
lésre, feltéve, hogy a legalacsonyabb térítési kategóriába
tartozó kezelést veszi igénybe;

g) terhesgondozásra és szülészeti ellátásra, illetve a
magzati élet védelmérõl szóló törvényben meghatározott
feltételek szerint a terhesség megszakítását célzó beavat-
kozásra;

h) külön jogszabály szerint a „közgyógyellátásra jogo-
sultak” részére térítésmentesen, illetve „egészségügyi ren-
delkezés” alapján 90%-os vagy 100%-os társadalombizto-
sítási támogatással rendelhetõ gyógyszerre és kötszerre;

i) a b) és c) pont, a d) pont da) alpontja és a g) pont sze-
rinti ellátások esetében betegszállításra, ha egészségügyi
állapota miatt a szállítás másként nem oldható meg;

j) az életkorához kötött kötelezõ védõoltásra.

(2) E rendelet alkalmazásában sürgõs szükség az egész-
ségi állapotban bekövetkezett olyan változás, amelynek
következtében azonnali egészségügyi ellátás hiányában a
beteg közvetlen életveszélybe kerülne, illetve súlyos vagy
maradandó egészségkárosodást szenvedne.

27. §

(1) Az elismerését kérõ háziorvosi ellátása a befogadó
állomáson történik.

(2) A befogadó állomáson kívül tartózkodó elismerését
kérõ a szálláshelye szerinti – területi ellátási kötelezettség-
gel egészségügyi szolgáltatást nyújtó – háziorvosnál jogo-
sult ellátásra.

(3) A 26. § (1) bekezdés d) pontja szerinti egészségügyi
szolgáltatások igénybevétele akkor térítésmentes, ha házi-
orvosi ellátást nyújtó orvos beutalására vagy a járóbeteg-
szakellátás, illetve fekvõbeteg-gyógyintézet szakorvosa
visszarendelésére történt.

(4) Az egészségügyi szakellátást a területi ellátási köte-
lezettséggel mûködõ egészségügyi szolgáltatónál lehet
igénybe venni.

(5) A menekültügyi hatóság a külön jogszabályban
meghatározott gyógyszerrendelésre jogosító bélyegzõvel
rendelkezõ orvos által kiállított, az elismerését kérõ huma-
nitárius célú tartózkodási engedélyének számát feltüntetõ
vény alapján kiadott gyógyszer, kötszer, gyógyászati se-
gédeszköz teljes árát, illetve a gyógyászati segédeszköz ja-
vításának teljes költségét téríti meg.

28. §

(1) A 26. §-ban felsorolt egészségügyi szolgáltatások
díját, illetve a szolgáltatások költségét a menekültügyi ha-
tóság téríti meg az egészségügyi szolgáltatónak, ha annak
megfizetését nemzetközi egyezményben a Magyar Köz-
társaság nem vállalta.

(2) A menekültügyi eljárás során elvégzett egészség-
ügyi vizsgálat és az egészségügyi államigazgatási szerv ál-
tal elrendelt kötelezõ védõoltások költségét a menekült-
ügyi hatóság az egészségügyi szolgáltatónak megtéríti.

(3) Ha a szolgáltatást a jogosult nem a befogadó állomá-
son mûködõ egészségügyi szolgáltatónál veszi igénybe, a
menekültügyi hatóság a 26. §-ban és a (2) bekezdésben
meghatározott egészségügyi szolgáltatások díját – a
(4) bekezdésben foglalt elszámolási rendben – megtéríti az
ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatónak. A díj mértéke
az egészségügy társadalombiztosítási finanszírozására vo-
natkozó szabályok alapján, az elvégzett szolgáltatás finan-
szírozására irányadó rendelkezések alkalmazásával számí-
tott adott szolgáltatónak járó díj, azzal, hogy a befogadó
állomáson kívül egészségügyi alapellátást nyújtó házior-
vos az eseti ellátás díját számolhatja el.

(4) Az egészségügyi szolgáltató az elvégzett szolgálta-
tást – az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási
Alapból történõ finanszírozásának részletes szabályairól
szóló jogszabály által – az adott ellátás jelentésére és el-
számolására elõírt nyomtatványon az Országos Egészség-
biztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP) egészségügyi
szolgáltató székhelye (telephelye) szerint illetékes szervé-
nek jelenti, amely a térítés ellenjegyzése után a jelentést
továbbítja az OEP részére. A jelentések alapján történõ el-
számolást – az egészségügyi szolgáltatások szerinti részle-
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tezésben – az OEP havonta megküldi a menekültügyi ható-
ságnak.

(5) A 26. § (1) bekezdés d) pont db) alpontja és h) pontja
szerinti ellátás költségét az egészségügyi szolgáltató
– vényköteles készítmények esetében – az elismerését
kérõ humanitárius célú tartózkodási engedélyének számát
feltüntetõ vény, valamint a gyógyszerkészítmény megne-
vezését, árát és mennyiségét tartalmazó, a menekültügyi
hatóság mint vevõ részére kiállított összesített számla be-
mutatásával igényelheti vissza. A vényt és a számlát az
egészségügyi szolgáltató az OEP egészségügyi szolgáltató
székhelye (telephelye) szerint illetékes szervéhez továb-
bítja.

(6) A menekültügyi hatóság az egészségügyi szolgálta-
tások díját az elszámolás, illetve számla kézhezvételétõl
számított negyven napon belül utalványozza az OEP ré-
szére.

Az elismerését kérõ tankötelezettsége teljesítésével
kapcsolatos költségek megtérítése

29. §

(1) A menekültügyi hatóság – az elismerését kérõ tankö-
telezettségének teljesítése érdekében – az elismerését kérõ
általános iskolai, szakiskolai, középiskolai, alapfokú mû-
vészetoktatási intézményi, gyógypedagógiai, konduktív
pedagógiai nevelési-oktatási intézményi oktatásával, illet-
ve diákotthoni, kollégiumi elhelyezésével kapcsolatos
költségeket megtéríti.

(2) A menekültügyi hatóság megtéríti a nevelési-oktatá-
si intézményben igénybe vett étkezés, valamint a nevelé-
si-oktatási intézménybe irányuló helyi, illetve helyközi
utazáshoz igénybe vett menetjegy vagy bérlet költségét is.
Az iskolai tanfelszerelési költségekbõl a menekültügyi ha-
tóság a tankönyvek és tantárgyi munkafüzetek oktatási in-
tézmény által igazolt költségét téríti meg.

Beiskolázási támogatás

30. §

(1) Az általános iskolai, szakiskolai, középiskolai, alap-
fokú mûvészetoktatási intézményi, gyógypedagógiai,
konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézményi okta-
tás keretében tanulmányokat folytató elismerését kérõ tör-
vényes képviselõje – az elismerését kérõ tankötelezettsé-
gének teljesítése érdekében – beiskolázási támogatás iránti
kérelmet nyújthat be a menekültügyi hatósághoz.

(2) A beiskolázási támogatás tanévenként egyszer vehe-
tõ igénybe, tankönyvre, tanszerre, tanfelszerelésre és ruhá-
zatra fordítható. A beiskolázási támogatás mértéke az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege.

(3) A kérelemhez csatolni kell a tanszer, tanfelszerelés,
tankönyv, illetve a ruházat költségeit feltüntetõ számlát,
amely alapján a beiskolázási támogatást a menekültügyi
hatóság utólag téríti meg.

Az ország végleges elhagyásának támogatása

31. §

A menekültügyi hatóság az elismerését kérõ hazatele-
pülése vagy harmadik országba történõ végleges távozása
esetén – az elismerését kérõ kérelmére – az érintett ország
külképviselete által kiállított igazolás alapján, az igazolás-
ban megjelölt célállomásig egy alkalommal érvényes me-
netjegyet (repülõjegyet) biztosít, továbbá az utazással
összefüggõ igazolt költséget egy alkalommal részben vagy
egészben megtérítheti.

A különleges bánásmódot igénylõ személy ellátása
a befogadás során

32. §

A Tv. 2. § k) pontja szerinti különleges bánásmódot
igénylõ személy befogadására, a számára e körben nyújtott
ellátásokra és támogatásokra e fejezet rendelkezéseit a
33–34. §-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

33. §

(1) Ha a különleges bánásmódot igénylõ elismerését
kérõ egyéni helyzetére tekintettel indokolt, a menekült-
ügyi hatóság köteles számára a befogadó állomáson elkü-
lönített elhelyezést biztosítani.

(2) A család egységének fenntartását – lehetõség sze-
rint – a különleges bánásmódot igénylõ személy elkülö-
nített elhelyezése során is biztosítani kell.

(3) A befogadás során a kiskorú elismerését kérõ érde-
keinek szem elõtt tartásával kell eljárni. A befogadó állo-
máson nyújtott elhelyezés során a gyermek testi, értelmi,
érzelmi és erkölcsi fejlõdését elõsegítõ, az életkorának,
egészségi állapotának és egyéb szükségleteinek megfelelõ
étkeztetésérõl, ruházattal való ellátásáról, mentálhigiénés
és egészségügyi ellátásáról, gondozásáról, nevelésérõl, to-
vábbá lakhatásáról kell gondoskodni.

(4) A kísérõ nélküli kiskorú elismerését kérõt – tizen-
nyolcadik életéve betöltéséig – kiskorúak elkülönített el-
helyezésére és ellátására alkalmas befogadó állomáson
kell elhelyezni.

(5) A kísérõ nélküli kiskorú hozzátartozójánál is elhe-
lyezhetõ, ha a hozzátartozó a kísérõ nélküli kiskorú elszál-
lásolását, ellátását és gondozását írásban vállalja, továbbá
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a kísérõ nélküli kiskorú és a hozzátartozó személyes kap-
csolata alapján nyilvánvaló, hogy az elhelyezés a kísérõ
nélküli kiskorú érdekeit szolgálja.

(6) A kísérõ nélküli kiskorú számára kijelölt szálláshe-
lyet csak kivételes esetben és csak a kiskorú érdekeire te-
kintettel lehet megváltoztatni.

(7) A kísérõ nélküli kiskorú elhelyezése során a család
egységét a testvérek együttes elhelyezésével kell biztosíta-
ni figyelembe véve a testvérek életkorát és érettségük fo-
kát is.

34. §

(1) A különleges bánásmódot igénylõ elismerését kérõ a
26–27. §-ban foglaltak mellett térítésmentesen jogosult az
egészségi állapotára tekintettel indokolt egészségügyi
szolgáltatások igénybevételére, rehabilitációs, pszicholó-
giai, valamint klinikai szakpszichológiai ellátásra, továbbá
pszichoterápiás kezelésre.

(2) Az (1) bekezdés szerinti ellátások költségeinek meg-
térítésére a 28. § rendelkezései megfelelõen irányadók.

A befogadási feltételek megvonása és megtagadása

35. §

(1) A 15. §-ban felsorolt ellátások és támogatások közül
a Tv. 30. § (1) bekezdése alapján megvonható, illetve meg-
tagadható

a) a befogadó állomáson nyújtott elhelyezés és ellátás,
az ötödik életévét betöltött kiskorú elismerését kérõ szá-
mára biztosított, közoktatásban való részvételt elõsegítõ
nyelvi képzés kivételével,

b) a szabad felhasználású havi költõpénz,
c) az utazási kedvezmények igénybevétele, illetve
d) az ország végleges elhagyásának támogatása.

(2) A befogadó állomáson nyújtott elhelyezés és ellátás
nem vonható meg, illetve nem tagadható meg az elismerés
iránti kérelem elsõ alkalommal történõ benyújtása esetén,
ha az elismerését kérõ rászorult.

36. §

(1) A menekültügyi hatóság a megvonásról, illetve
megtagadásról rendelkezõ döntés alapjául szolgáló körül-
mények fennállását, valamint ennek alapján döntése fenn-
tartásának szükségességét – az elismerését kérõ kérelmére
vagy a döntés meghozatalától számított egy hónap eltelté-
vel hivatalból felülvizsgálja. A menekültügyi hatóság a fe-
lülvizsgálat eredményérõl végzéssel dönt.

(2) Ha a menekültügyi hatóság a Tv. 30. § (6) bekezdése
alapján a megvont, illetve megtagadott befogadási feltéte-
leket visszaállítja, illetve megítéli, a befogadási feltételek
pénzben kifejezhetõ ellenértéke, illetve a pénzbeli támo-
gatás utólag nem fizethetõ ki.

(3) Ha a menekültügyi hatóság a Tv. 30. § (6) bekezdése
alapján hozott döntésében azt állapítja meg, hogy a befo-
gadási feltételek megvonása, illetve megtagadása nem volt
megalapozott, a megvont, illetve megtagadott befogadási
feltételek pénzben kifejezhetõ ellenértékét, illetve a pénz-
beli támogatást az elismerését kérõnek visszamenõleg meg
kell téríteni.

(4) Ha a menekültügyi hatóság a Tv. 30. § (7) bekezdése
alapján az elismerését kérõt a pénzbeli támogatások, illet-
ve a befogadás anyagi feltételei költségeinek visszafizeté-
sére kötelezte, a visszafizetési kötelezettség teljesítéséig a
befogadási feltételek akkor sem nyújthatók, ha az elisme-
rését kérõ a befogadási feltételekre idõközben jogosulttá
vált.

(5) A menekültügyi hatóság a (4) bekezdésben foglaltak
alól különös méltánylást érdemlõ esetben kivételt tehet.

(6) A befogadási feltételek megvonására vagy megtaga-
dására, illetve azok visszaállítására vagy megítélésére vo-
natkozó döntésnek az elismerését kérõ helyzetének egyéni
értékelésén kell alapulnia.

V. Fejezet

A MENEKÜLT, AZ OLTALMAZOTT, VALAMINT
A MENEDÉKES ELLÁTÁSA ÉS TÁMOGATÁSA

A menekült, az oltalmazott, valamint a menedékes
számára nyújtott ellátások és támogatások rendszere

37. §

(1) A menekültet, az oltalmazottat és – az (5) bekezdés-
ben foglalt kivétellel – a menedékest az alábbi ellátások és
támogatások illetik meg:

a) a befogadás anyagi feltételeinek további biztosítása,
b) egészségügyi ellátás,
c) az oktatási-nevelési költségek, valamint a menekült,

az oltalmazott és a menedékes tankötelezettsége teljesíté-
sével kapcsolatos költségek megtérítése,

d) pénzbeli támogatások,
e) társadalmi beilleszkedést elõsegítõ támogatások.

(2) A befogadás anyagi feltételeinek formái:
a) a befogadó állomáson nyújtott elhelyezés és ellátás,
b) szabad felhasználású havi költõpénz,
c) részesítés adományokból,
d) utazási kedvezmények igénybevétele.

(3) Pénzbeli támogatások:
a) a beiskolázási támogatás,
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b) a letelepedéshez nyújtott egyszeri támogatás,
c) az okmányok fordítási költségeinek megtérítése,
d) az ország végleges elhagyásának támogatása.

(4) Társadalmi beilleszkedést elõsegítõ támogatások:
a) az ingyenes magyar nyelvoktatás,
b) a rendszeres létfenntartási támogatás,
c) a lakhatási támogatás,
d) menekültek és oltalmazottak lakáscélú támogatása.

(5) A menedékes nem jogosult a letelepedéshez nyújtott
egyszeri támogatásra, lakhatási támogatásra, valamint a
menekültek és oltalmazottak lakáscélú támogatására.

A menekült, az oltalmazott, valamint a menedékes
számára nyújtott ellátások és támogatások

igénybevételének általános feltételei

38. §

(1) A menekültügyi hatóság a menekültet, az oltalma-
zottat és a menedékest az elismerõ határozat közlésével
egyidejûleg – a menekült, az oltalmazott, illetve a menedé-
kes anyanyelvén vagy az általa értett más nyelven – írás-
ban tájékoztatja a Tv., valamint e rendelet alapján õt meg-
illetõ ellátásokról és támogatásokról, továbbá az ellátások
és támogatások igénybevétele során ráháruló kötelezettsé-
gekrõl.

(2) A menekült, az oltalmazott és a menedékes az elis-
merõ határozat közlését követõen az e rendelet 3. mellékle-
tében meghatározott nyomtatvány kitöltésével nyilatkozik
vagyoni és jövedelmi helyzetérõl.

(3) Az ellátás, illetve a támogatás iránti kérelem benyúj-
tása során a menekült és az oltalmazott személyazonosító
igazolványával, illetve annak kiállításáig az elismerésrõl
szóló jogerõs határozattal, a menedékes személyazonossá-
gát és tartózkodási jogát igazoló okmányával igazolhatja
az ellátásra, illetve a támogatásra való jogosultságát.

39. §

(1) A menekült, az oltalmazott és a menedékes az ellátá-
sokra és támogatásokra akkor tekinthetõ rászorultnak, ha
nem rendelkezik Magyarországon rendelkezésre álló,
megélhetését biztosító vagyonnal, továbbá a saját és vele
közös háztartásban élõ házastársa és egyenes ági rokona
összes jövedelmének figyelembevételével számított egy
fõre jutó havi jövedelme nem haladja meg az országos havi
nettó átlagkereset Központi Statisztikai Hivatal éves tájé-
koztatójában közzétett mértékét.

(2) Ha a menekült, az oltalmazott, illetve a menedékes
rendelkezik megélhetését biztosító vagyonnal, vagy jöve-
delme elérte az (1) bekezdésben meghatározott mértéket,
köteles azt a menekültügyi hatóságnak, illetve a jegyzõnek

legkésõbb a vagyon-, illetve jövedelemváltozás bekövet-
keztétõl számított tizenöt napon belül bejelenteni.

(3) A menekültügyi hatóság, illetve a jegyzõ az e feje-
zetben meghatározott ellátások és támogatások biztosítá-
sa, illetve folyósítása során a menekültet, az oltalmazottat
és a menedékest a 38. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozat
megtételére, illetve vagyonának, jövedelmének igazolásá-
ra kötelezheti, amelynek tizenöt napon belül köteles eleget
tenni.

(4) Ha a menekült, az oltalmazott, illetve a menedékes a
(2)–(3) bekezdésben meghatározott kötelezettségének
nem tesz eleget, és magát kimenteni nem tudja, a számára
megállapított támogatás folyósítását a menekültügyi ható-
ság, illetve a jegyzõ a kötelezettség teljesítéséig felfüg-
gesztheti. Ha a felfüggesztés idõtartama a hatvan napot
meghaladja, a támogatás visszamenõleg nem fizethetõ ki,
illetve a támogatás folyósítását meg kell szüntetni.

(5) Ha a menekült, oltalmazott, illetve a menedékes har-
minc napot meghaladó külföldi tartózkodását vagy egyéb
akadályoztatását a menekültügyi hatóságnak, illetve a
jegyzõnek bejelenti, a támogatás folyósítása – a távollét
idõtartama alatt, illetve az akadályoztatás megszûnéséig –
szünetel.

(6) A menekültügyi hatóságnak a támogatás folyósítá-
sának felfüggesztésérõl, valamint a támogatás folyósításá-
nak szünetelésérõl rendelkezõ végzésével szemben felleb-
bezésnek és újrafelvételi eljárásnak nincs helye.

(7) A 37. §-ban foglalt ellátások és támogatások biztosí-
tásáról – a beiskolázási támogatás és a lakhatási támogatás
kivételével – a menekültügyi hatóság dönt. A beiskolázási
támogatás és a lakhatási támogatás biztosításáról a jegyzõ
dönt.

(8) A 37. §-ban foglalt ellátások és támogatások biztosí-
tásáról a menekültügyi hatóság – a Tv. 32. § (3) bekezdé-
sén alapuló megvonás, illetve megtagadás eseteit kivéve –
határozattal dönt.

(9) Ha a menekültügyi hatóság a kérelemnek helyt ad,
egyszerûsített határozatot hoz.

(10) A menekültügyi hatóság a határozathozatalt mellõ-
zi a pénzbeli ellátás jogszabályban meghatározott mérték-
re történõ emelése esetén.

(11) A menekültügyi hatóság (8) bekezdés szerinti hatá-
rozatával, valamint a jegyzõ (7) bekezdés szerinti határo-
zatával szemben fellebbezésnek és újrafelvételi eljárásnak
nincs helye.

40. §

A menekült, az oltalmazott és a menedékes a befogadás
anyagi feltételeinek további biztosítása körében nyújtott
ellátásokat abban az esetben veheti igénybe, ha elhelyezé-
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sérõl és ellátásáról a menekültügyi hatóság a befogadó ál-
lomáson gondoskodik.

Befogadó állomáson nyújtott elhelyezés és ellátás

41. §

(1) A befogadó állomáson nyújtott elhelyezést és ellá-
tást a menekült és az oltalmazott az elismerésrõl szóló jog-
erõs határozat keltétõl számított hat hónapig térítésmente-
sen veheti igénybe, ha lakhatása más módon nem biztosí-
tott.

(2) A menekültügyi hatóság indokolt esetben az (1) be-
kezdés szerinti idõtartamot egy ízben, további hat hónap-
pal meghosszabbíthatja.

(3) A menekült és az oltalmazott befogadó állomáson
történõ elhelyezését és ellátását a menekültügyi hatóság a
(2) bekezdésben foglalt idõtartamon túl akkor engedélyez-
heti, ha a menekült vagy az oltalmazott a 60. életévét be-
töltötte, illetve a társadalomba történõ beilleszkedésre, ön-
álló életvitelre tartós és visszafordíthatatlan egészségrom-
lása, szellemi vagy testi fogyatékossága vagy súlyos trau-
ma következtében kialakult állapota vagy betegsége, illet-
ve terhessége miatt nem képes, feltéve, hogy az egészség-
romlás vagy fogyatékosság nem igényli a menekült, illetve
az oltalmazott intézményi szakellátását.

(4) A menedékes az ideiglenes védelem teljes idõtarta-
ma alatt térítésmentesen jogosult a befogadó állomáson
nyújtott elhelyezésre és ellátásra.

(5) Ha a menekült, az oltalmazott vagy a menedékes a
befogadó állomáson való életvitelszerû tartózkodással
írásbeli bejelentés nélkül felhagy, a befogadó állomáson
történõ ismételt elhelyezésre és ellátásra nem jogosult.

(6) A menekült, az oltalmazott és a menedékes befoga-
dó állomáson történõ elhelyezésére és ellátására egyebek-
ben a 21. §-ban foglaltak irányadók.

Szabad felhasználású havi költõpénz

42. §

A menekült, az oltalmazott és a menedékes a 22. §-ban
meghatározott feltételek szerint jogosult szabad felhaszná-
lású havi költõpénzre.

Részesítés adományokból

43. §

A menekült, az oltalmazott és a menedékes a 23. §-ban
foglaltak szerint részesíthetõ adományokból.

Egészségügyi ellátás

44. §

(1) Ha a menekült vagy az oltalmazott nem áll társada-
lombiztosítási jogviszonyban, az elismerésrõl szóló hatá-
rozat keltétõl számított két évig egészségügyi ellátásra a
26–28. §-ban foglaltak szerint jogosult.

(2) Ha a menedékes nem áll társadalombiztosítási jogvi-
szonyban, egészségügyi ellátásra a 26–28. §-ban foglaltak
szerint jogosult.

Oktatási-nevelési költségek,
valamint a menekült, az oltalmazott és a menedékes
tankötelezettsége teljesítésével kapcsolatos költségek

megtérítése

45. §

(1) A menekültügyi hatóság megtéríti
a) a befogadó állomáson tartózkodó kiskorú menekült,

oltalmazott és menedékes óvodai nevelésével,
b) a kiskorú menekült és oltalmazott gyermekvédelmi

szakellátás keretében nyújtott elhelyezésével
kapcsolatban felmerült költségeket, továbbá a nevelési, il-
letve gyermekvédelmi szakellátás során igénybe vett étke-
zés költségét.

(2) A menekültügyi hatóság – a menekült, az oltalma-
zott és a menedékes tankötelezettségének teljesítése érde-
kében a befogadó állomáson való tartózkodása ideje alatt –
a menekült és oltalmazott általános iskolai, szakiskolai,
középiskolai, alapfokú mûvészetoktatási intézményi,
gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási
intézményi oktatásával, illetve diákotthoni, kollégiumi el-
helyezésével kapcsolatos költségeket megtéríti.

(3) A menekültügyi hatóság megtéríti a nevelési-oktatá-
si intézményben igénybe vett étkezés, valamint a nevelé-
si-oktatási intézménybe irányuló helyi, illetve helyközi
utazáshoz igénybe vett menetjegy vagy bérlet költségét is.
Az iskolai tanfelszerelési költségekbõl a menekültügyi ha-
tóság a tankönyvek és tantárgyi munkafüzetek oktatási in-
tézmény által igazolt költségét téríti meg.

(4) A menekült, illetve az oltalmazott kérelmére a mene-
kültügyi hatóság – az oklevél megszerzéséhez jogszabály
által meghatározott képzési idõ tartamára – átvállalhatja az
alapképzésben vagy mesterképzésben, államilag elismert
felsõoktatási intézményben, államilag támogatott hallga-
tóként folytatandó felsõfokú oktatás, valamint a felsõfokú
oktatásban való részvételt elõsegítõ felkészítõ nyelvi kép-
zés kollégiumi elhelyezési költségét. A támogatás legfel-
jebb két félévvel hosszabbítható meg.

(5) A menekültügyi hatóság átvállalhatja továbbá egyes
kötelezõ tankönyvek és tantárgyi munkafüzetek költségét
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a menekült, illetve az oltalmazott kérelmére, tanévenként
legfeljebb százezer forintot meg nem haladó mértékig. A
kérelemhez mellékelni kell a felsõoktatási intézménybe
történõ felvételrõl szóló, valamint a kollégiumi elhelyezési
költségek mértékére vonatkozó igazolást, továbbá a tan-
könyvek, tantárgyi munkafüzetek kötelezõ jellegét alátá-
masztó hiteles intézményi (tanszéki) igazolást.

(6) A (4)–(5) bekezdés alapján megállapított támogatás
folyósításának feltétele, hogy a menekült, illetve az oltal-
mazott igazolja, hogy a képzési idõ kezdetén a felsõoktatá-
si intézménybe vagy az elõkészítõ nyelvi képzésre beirat-
kozott, illetve a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX.
törvény 40. § (3) bekezdésében meghatározott bejelentési
kötelezettségének eleget tett, és az adott félévben tanulmá-
nyait folytatja.

Beiskolázási támogatás

46. §

(1) A menekült, az oltalmazott, valamint a menedékes
az általános iskolai, szakiskolai, középiskolai, alapfokú
mûvészetoktatási intézményi, gyógypedagógiai, konduk-
tív pedagógiai nevelési-oktatási intézményi tanulmányai
folytatása, illetve diákotthoni, kollégiumi elhelyezése ér-
dekében tanévenként egyszer beiskolázási támogatásra jo-
gosult. A beiskolázási támogatás iránti kérelmet a jegyzõ-
höz kell benyújtani.

(2) A támogatás csak abban az esetben folyósítható, ha a
menekült, az oltalmazott, illetve a menedékes ilyen jellegû
támogatást a lakóhely szerint illetékes helyi önkormány-
zattól nem kap, és errõl a tényrõl a menekült, az oltalma-
zott, illetve a menedékes írásban nyilatkozik.

(3) A beiskolázási támogatás tanévenként egyszer vehe-
tõ igénybe, tankönyvre, tanszerre, tanfelszerelésre és ruhá-
zatra fordítható, egyszeri mértéke az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összege. A jegyzõ a támogatást
számla alapján utólag téríti meg, amelynek összegét a me-
nekültügyi hatóságtól visszaigényli.

(4) A kérelemhez csatolni kell a tanszer, tanfelszerelés,
tankönyv, illetve ruházat költségeit feltüntetõ számlát.

Letelepedéshez nyújtott egyszeri támogatás

47. §

(1) A menekültügyi hatóság a menekült, illetve az oltal-
mazott kérelmére – lakhatásuk elõsegítése céljából – sze-
mélyenként az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összege hatszorosának megfelelõ összegû egyszeri támo-
gatást állapíthat meg.

(2) A kérelem
a) befogadó állomáson való tartózkodás esetén a befo-

gadó állomás végleges elhagyását megelõzõen, illetve an-
nak elhagyását követõ hat hónapon belül, vagy

b) magánszálláson való tartózkodás esetén az elisme-
résrõl szóló határozat jogerõre emelkedésétõl számított hat
hónapon belül
nyújtható be a menekültügyi hatósághoz.

(3) A támogatást a (2) bekezdés a) pontja esetében a me-
nekültügyi hatóság, a (2) bekezdés b) pontja esetében a
jegyzõ folyósítja. A jegyzõ a támogatás összegét a
13. §-ban foglaltak szerint igényelheti vissza a menekült-
ügyi hatóságtól.

Utazási kedvezmények igénybevétele

48. §

(1) A menekültügyi hatóság a befogadó állomáson tar-
tózkodó menekült, oltalmazott, valamint a menedékes ké-
relmére a közforgalmú személyszállítási utazási kedvez-
ményekrõl szóló jogszabály szerinti utazási kedvezmény
igénybevételéhez igazolást állít ki, ha a menekült, az oltal-
mazott vagy a menedékes

a) hatósági ügyét intézi,
b) a területi ellátási kötelezettséggel mûködõ egészség-

ügyi szolgáltatónál a 26–27. §-ban meghatározott egész-
ségügyi ellátást vesz igénybe,

c) a menekültügyi hatóság által szervezett magyar
nyelvi oktatáson vesz részt,

d) társadalmi integrációját elõsegítõ programban vesz
részt, vagy integrációját elõsegítõ civil szervezet segítsé-
gét veszi igénybe, illetve

e) álláskeresés vagy munkavégzés céljából utazik.

(2) Az utazási kedvezmény igénybevételéhez szükséges
igazolás iránti kérelmet a menekültügyi hatósághoz kell
benyújtani, amelyhez mellékelni kell a kérelmet alátá-
masztó iratokat.

(3) Az utazási kedvezmény mértékére és igénybevételé-
nek módjára egyebekben a közforgalmú személyszállítási
utazási kedvezményekrõl szóló jogszabály rendelkezései
az irányadók.

Okmányok fordítási költségeinek megtérítése

49. §

(1) A menekültügyi hatóság a menekült, az oltalmazott,
valamint a menedékes kérelmére – társadalmi beilleszke-
désének elõsegítése céljából – a menekültként, oltalma-
zottként, illetve a menedékesként történõ elismerést meg-
elõzõen keletkezett dokumentumok, különösen a születési
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és házassági anyakönyvi kivonat, az iskolai végzettséget,
illetve szakképesítést igazoló okiratok magyar nyelvre tör-
ténõ fordításának költségét átvállalja.

(2) A fordítás költségét a szolgáltató részére a menekült-
ügyi hatóság megtéríti.

(3) Az okmányok fordítási költségeinek megtérítése
iránti kérelmet a menekültügyi hatósághoz kell benyújtani.
A kérelemhez mellékelni kell a kérelmet alátámasztó ok-
iratokat, így különösen a tanulmányok folytatásához, illet-
ve megkezdéséhez szükséges iskolai végzettségrõl szóló,
a tanintézmény által kiállított igazolást, illetve a munka-
végzéshez szükséges szakképesítésrõl szóló, a munkáltató
által kiállított igazolást.

Az ország végleges elhagyásának támogatása

50. §

A menekült, az oltalmazott és a menedékes a 31. §-ban
megállapított feltételek szerint egy alkalommal jogosult az
ország végleges elhagyásának támogatására.

Ingyenes magyar nyelvoktatás

51. §

(1) A menekültnek, az oltalmazottnak és a menedékes-
nek az elismeréstõl számított huszonnégy hónapon belül, a
menekültügyi hatóság által megjelölt intézményben szer-
vezett 520 órás alap-, illetve középfokú magyar nyelvi ok-
tatáson való részvétele díjmentes, ha tanulmányait az in-
tézmény által meghatározott feltételek szerint, folyamato-
san végzi, illetve a nyelvi szolgáltató által elõírt vizsgakö-
vetelményeknek eleget tesz.

(2) Díjmentes
a) a menekült, az oltalmazott és a menedékes részére a

menekültügyi hatóság által megjelölt intézményben szer-
vezett, államilag elismert, „A”, „B” vagy „C” típusú alap-,
illetve középfokú magyar nyelvvizsga;

b) az általános iskolai, szakiskolai, középiskolai, alap-
fokú mûvészetoktatási intézményi, gyógypedagógiai,
konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézményi okta-
tás keretében tanulmányokat folytató tanköteles korú me-
nekült, oltalmazott és menedékes részére a menekültügyi
hatóság által megjelölt intézményben szervezett felzár-
kóztató magyar nyelvi képzés.

(3) Az (1)–(2) bekezdésben meghatározott képzés, illet-
ve vizsga költségét a menekültügyi hatóság az intézmény
részére megtéríti.

Rendszeres létfenntartási támogatás

52. §

(1) A menekült és az oltalmazott az elismerésrõl szóló
jogerõs határozat keltétõl számított négy évig – a befogadó
állomás végleges elhagyását követõen, kérelmére – rend-
szeres létfenntartási támogatásban részesülhet.

(2) A rendszeres létfenntartási támogatás a nagykorú
menekültet és az oltalmazottat – az elismerésrõl szóló jog-
erõs határozat keltétõl számított két évig – akkor illeti
meg, ha az 51. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint
magyar nyelvi oktatásban vesz részt.

(3) A 6. életévét betöltött menekült és oltalmazott akkor
jogosult rendszeres létfenntartási támogatásra, ha tanköte-
lezettségét teljesíti.

(4) A magyar nyelvi oktatásban való részvétel nem fel-
tétele a rendszeres létfenntartási támogatás megállapításá-
nak, ha a menekült, illetve az oltalmazott a 6. életévét még
nem, illetve a 60. életévét már betöltötte, vagy szakorvos
igazolásával bizonyítja, hogy tõle a magyar nyelv elsajátí-
tása tartós és visszafordíthatatlan egészségromlása, szelle-
mi vagy testi fogyatékossága, illetve súlyos trauma elszen-
vedése következtében kialakult állapota vagy betegsége,
illetve terhessége miatt nem várható el.

(5) A nagykorú menekültnek, valamint oltalmazottnak a
rendszeres létfenntartási támogatás az elismerésrõl szóló
jogerõs határozat keltétõl számított harmadik és negyedik
évben akkor folyósítható, ha igazolja, hogy

a) elhelyezkedése érdekében a támogatás folyósításá-
nak ideje alatt legalább egy évig az illetékes munkaügyi
központtal folyamatosan együttmûködött, amelynek kere-
tében

aa) a munkaügyi központnál jelentkezett, ott nyilván-
tartásba vetette magát és a munkaügyi központtal rendsze-
res kapcsolatot tartott fenn,

ab) maga is részt vett megfelelõ munkahely felkutatá-
sában,

ac) a saját maga által talált vagy a felkínált munkahe-
lyen munkaviszonyt létesített,

ad) a munkaügyi központ által felkínált képzési lehetõ-
séget elfogadta,

b) szakképzésben vagy átképzésben vett részt, vagy
c) legalább három hónapig közcélú munkát, közmun-

kát, illetve közhasznú munkát végzett.

(6) A létfenntartási támogatásban részesülõ nagykorú
menekültnek, valamint oltalmazottnak a rendszeres lét-
fenntartási támogatás – kérelmére – legfeljebb az elisme-
résrõl szóló jogerõs határozat keltétõl számított négy évig
folyósítható, ha 60. életévét betöltötte, vagy szakorvos
igazolásával bizonyítja, hogy tartós és visszafordíthatatlan
egészségromlása, szellemi vagy testi fogyatékossága, illet-
ve súlyos trauma elszenvedése következtében kialakult ál-
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lapota vagy betegsége, illetve terhessége miatt a munka-
ügyi központtal való együttmûködésre képtelen.

(7) A rendszeres létfenntartási támogatást a menekült,
illetve az oltalmazott kérelmére a menekültügyi hatóság
állapítja meg, és azt a jegyzõ havonta – a hónap 15. nap-
jáig – folyósítja, majd visszaigényli a menekültügyi ható-
ságtól.

(8) A rendszeres létfenntartási támogatás havi összege a
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege.

53. §

(1) A menedékesnek rendszeres létfenntartási támoga-
tás jár, ha a 41. §-ban meghatározott ellátásra és támoga-
tásra jogosult, de azt nem veszi igénybe.

(2) A menedékesnek járó rendszeres létfenntartási tá-
mogatás havi mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori leg-
kisebb összege. A támogatás megállapítására, folyósításá-
ra, annak visszaigénylésére egyebekben az 52. §-ban fog-
laltak az irányadók.

Lakhatási támogatás

54. §

(1) A településen elismert minimális lakásnagyságot és
minõséget meg nem haladó lakásban vagy szálláson lakó
menekültnek, illetve oltalmazottnak a lakó- vagy tartózko-
dási hely szerint illetékes jegyzõ – a menekültügyi hatóság
elõzetes jóváhagyásával – lakhatási támogatást nyújthat.

(2) A támogatás igénylésekor igazolni kell, hogy a me-
nekült, illetve az oltalmazott a lakásbérleti vagy albérleti
díj, illetve a szállásköltség támogatáson felüli részére fe-
dezettel rendelkezik. A lakhatási támogatás igénybevéte-
lére egyazon lakásban együtt élõ menekültek, illetve oltal-
mazottak közül csak az egyik jogosult.

(3) A támogatás csak érvényes bérleti, albérleti szerzõ-
dés vagy befogadó nyilatkozat alapján, a bérleti, albérleti
díj vagy szállásköltség összegérõl kiállított számla ellené-
ben, elõzetes környezettanulmányt követõen folyósítható.
A támogatásról szóló határozatot a jegyzõ megküldi a me-
nekültügyi hatóságnak.

(4) A támogatás hat hónapra állapítható meg, amely
– kérelemre – négy éven belül legfeljebb további három al-
kalommal, alkalmanként hat hónapos idõtartamra állapít-
ható meg.

(5) A támogatás folyósítása közben bekövetkezõ lak-
címváltozást a menekültügyi hatóságnak 15 napon belül
be kell jelenteni, és ezzel egyidejûleg új kérelmet kell be-
nyújtani. A támogatás lakcímváltozás miatt történõ ismé-
telt megállapítását a lakcímváltozást megelõzõen megálla-
pított támogatási összeg módosításának kell tekinteni, így

a folyósítás idõtartamába be kell számítani a lakcímválto-
zást megelõzõ lakhatási támogatás folyósításának idõtar-
tamát. A menekültügyi hatóság a lakcímváltozás bejelen-
tésérõl értesíti a korábbi és az új lakóhely szerint illetékes
jegyzõt.

(6) A támogatás összege
a) egy személy vagy kiskorú gyermeket nem nevelõ

igénylõ esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összege;

b) az igénylõ háztartásában nevelt legalább egy kiskorú
gyermek esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének legfeljebb kétszerese;

c) az igénylõ háztartásában nevelt legalább három kis-
korú gyermek esetén az öregségi nyugdíj mindenkori leg-
kisebb összegének legfeljebb háromszorosa.

(7) A támogatást úgy kell megállapítani, hogy annak
összege a bérleti, albérleti díj vagy szállásköltség 100%-át
nem haladhatja meg.

(8) A támogatás összegét a jegyzõ havonta folyósítja és
igényli vissza a menekültügyi hatóságtól.

Menekültek és oltalmazottak lakáscélú támogatása

55. §

(1) A nagykorú menekült, illetve oltalmazott részére – a
befogadó állomás végleges elhagyását követõen, kérelmé-
re – az elismerésétõl számított tíz éven belül egy alkalom-
mal a menekültügyi hatóság lakáscélú támogatást adhat,
feltéve, hogy a kérelem tárgyát képezõ ingatlan nem ha-
ladja meg a lakáscélú állami támogatásokról szóló jogsza-
bályban meghatározott, a magyar állampolgárok által
igénybe vehetõ méltányolható lakásigény mértékét.

(2) A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatás-
ról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.)
hatálya alá tartozó fiatal felnõtt menekült, illetve oltalma-
zott számára lakáscélú támogatás csak abban az esetben
adható, ha nem részesült a Gyvt. 25. §-ában meghatározott
otthonteremtési támogatásban, és errõl a tényrõl a mene-
kült, illetve az oltalmazott írásban nyilatkozik.

(3) A lakáscélú támogatás felhasználható:
a) elsõ lakás, családi ház, építési telek vásárlására;
b) elsõ lakás, családi ház építésére;
c) a saját tulajdonú lakás, családi ház elsõ alkalommal

történõ felújítására, bõvítésére.

(4) A lakáscélú támogatás biztosítása kamatmentes köl-
csön formájában történik.

(5) A támogatás összege a menekült, illetve az oltalma-
zott és a vele egy háztartásban életvitelszerûen együtt lakó,
a Szoctv. 4. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott kö-
zeli hozzátartozókat (a továbbiakban: közeli hozzátartozó)
számításba vett öt- vagy annál többtagú család esetében
1 millió 500 ezer, négytagú család esetében 1 millió
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300 ezer, háromtagú család esetében 1 millió, kéttagú csa-
lád esetében 800 ezer, egyedülálló esetében 600 ezer forin-
tig terjedhet, de nem haladhatja meg a vételár, építés, fel-
újítás és bõvítés költségének 70%-át.

(6) A kamatmentes kölcsön 1–15 évi idõtartamra nyújt-
ható.

56. §

(1) A visszafizetést a kölcsön folyósítását követõ hónap
elsõ napján kell megkezdeni. A visszafizetés megkezdésé-
re – kérelemre – legfeljebb egy évig terjedõ türelmi idõ ál-
lapítható meg. Különös méltánylást érdemlõ esetben – így
különösen a menekült vagy az oltalmazott önhibáján kívü-
li súlyos és tartós egészségromlása vagy munkanélkülivé
válása esetén – a menekült, illetve az oltalmazott kérelmé-
re a visszafizetés legfeljebb öt évre felfüggeszthetõ.

(2) A támogatás visszafizetési feltételeinek megállapí-
tásánál figyelembe kell venni a menekült, illetve az oltal-
mazott, valamint közeli hozzátartozójuk jövedelmét, va-
gyonát, rendszeres pénzellátásra való jogosultságát, kere-
sõtevékenységét, a családi körülményeket, továbbá az
igénybe vett központi, illetve önkormányzati forrásból fi-
nanszírozott kedvezményeket és támogatásokat.

(3) A támogatás folyósításával összefüggõ költségek a
menekültet, illetve az oltalmazottat terhelik.

(4) Ha a kamatmentes kölcsönt több személy közösen
kapta, a kölcsön törlesztéséért, illetve visszafizetéséért
egyetemlegesen felelõsek.

57. §

(1) A lakáscélú támogatással érintett ingatlant a kamat-
mentes kölcsön visszafizetésének biztosítékaként – annak
visszafizetéséig – a menekültügyi hatóság javára jelzálog-
jog, valamint annak biztosítására elidegenítési és terhelési
tilalom terheli.

(2) Az elidegenítési és terhelési tilalom fennállása alatt
az ingatlant csak a menekültügyi hatóság írásbeli hozzájá-
rulásával lehet elidegeníteni vagy megterhelni. A hozzájá-
rulás akkor adható meg, ha a menekült, illetve az oltalma-
zott

a) a támogatással érintett ingatlan elidegenítésével
egyidejûleg vállalja a még fennálló kölcsöntörlesztés egy-
összegû visszafizetését, vagy

b) a támogatással érintett ingatlant a tulajdonába kerülõ
másik ingatlanra úgy cseréli el, illetve újabb ingatlant úgy
szerez, hogy a jelzálogjog, valamint az elidegenítési és ter-
helési tilalom az újabb ingatlanra átjegyezhetõ.

(3) Ha a támogatásban részesített menekült, illetve ol-
talmazott építési telek vásárlása esetén öt éven belül az
építést nem fejezte be, a jegyzõ az e tényrõl történõ tudo-

másszerzéstõl számított tizenöt napon belül – a menekült-
ügyi hatóság egyidejû értesítése mellett – felszólítja a tá-
mogatás még vissza nem fizetett részének egy összegben,
nyolc napon belül történõ visszafizetésére.

(4) Egy összegben kell visszafizetni a támogatást akkor
is, ha a támogatásban részesített menekült, illetve oltalma-
zott véglegesen külföldre távozik.

58. §

(1) A lakáscélú támogatás iránti kérelem az ingatlan
fekvése szerint illetékes jegyzõnél nyújtható be. A kére-
lemnek tartalmaznia kell:

a) a menekült, illetve az oltalmazott családi és utóne-
vét, születési helyét és idejét, anyja nevét, személyazono-
sító igazolványának számát, lakóhelyét (tartózkodási he-
lyét), közeli hozzátartozóinak családi és utónevét, születé-
si helyét és idejét;

b) a megvásárolni, építeni, bõvíteni, felújítani kívánt
ingatlanra vonatkozó lényeges adatokat (az ingatlan helye,
forgalmi értéke, nagysága stb.).

(2) A kérelemhez mellékelni kell:
a) az ingatlan adásvételére vonatkozó megállapodást

(elõszerzõdést, vételre történõ kijelölést), a tulajdoni lap
harminc napnál nem régebbi másolatát, építkezés esetén a
jogerõs építési engedélyt;

b) a menekült, az oltalmazott, valamint a közeli hozzá-
tartozó büntetõjogi felelõssége tudatában tett, vagyoni
helyzetére vonatkozó nyilatkozatát;

c) a menekült, illetve az oltalmazott és közeli hozzátar-
tozójuk keresetének vagy jövedelmének igazolását;

d) értékbecslést az ingatlanról, illetve hiteles költség-
vetési fõösszesítõt;

e) a különös méltánylást érdemlõ körülmények mérle-
geléséhez szükséges igazolásokat.

(3) A lakáscélú támogatásra – a kérelem alapján – a
jegyzõ tesz javaslatot. A javaslat tartalmazza:

a) a támogatás összegére, a visszafizetés idõtartamára
és megkezdése idõpontjának esetleges halasztására vonat-
kozó véleményt;

b) a különös méltánylást érdemlõ körülményeket.

(4) A lakáscélú támogatás megítélésérõl a menekültügyi
hatóság dönt. A menekültügyi hatóság a megállapított ka-
matmentes kölcsön összegét a jegyzõnek átutalja.

(5) A menekültügyi hatóság döntése alapján a jegyzõ
a) a támogatásra szerzõdést köt a menekülttel, illetve

az oltalmazottal,
b) gondoskodik a támogatás menekült, illetve oltalma-

zott részére történõ folyósításáról, továbbá
c) intézkedik az ingatlanra jelzálogjog, valamint elide-

genítési és terhelési tilalom menekültügyi hatóság javára
történõ bejegyeztetése, ezek törlése, valamint a törlesztés-
nek a menekültügyi hatóság, illetve a jegyzõ írásbeli fel-
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szólítása ellenére történõ elmulasztása esetén a lejárt köve-
telés bírósági úton történõ érvényesítése iránt.

(6) Ha a menekült, illetve az oltalmazott a támogatás
odaítélésérõl szóló értesítés kézhezvételétõl számított hat
hónapon belül a támogatás összegét nem veszi át, azt a
jegyzõ visszautalja a menekültügyi hatóságnak.

A különleges bánásmódot igénylõ menekült, oltalmazott,
valamint menedékes ellátása és támogatása

59. §

A befogadó állomáson elhelyezett különleges bánásmó-
dot igénylõ menekült, oltalmazott, valamint menedékes el-
látására és támogatására a 32–34. §-ban foglaltak megfele-
lõen irányadók.

A menekültnek, az oltalmazottnak és a menedékesnek
nyújtott ellátás és támogatás megvonása és megtagadása

60. §

(1) A menekült, az oltalmazott és a menedékes részére
biztosított ellátások és támogatások – a Tv. 30. §
(2)–(3) bekezdésében meghatározott kivétellel – megvon-
hatók, illetve megtagadhatók.

(2) Ha a menekültügyi hatóság a Tv. 30. § (7) bekezdés
alapján a menekültet, az oltalmazottat vagy a menedékest
a pénzbeli támogatás, illetve a befogadás anyagi feltételei
költségeinek visszafizetésére kötelezte, a visszafizetési
kötelezettség teljesítéséig ellátás, illetve támogatás akkor
sem nyújtható, ha arra a menekült, az oltalmazott vagy a
menedékes idõközben jogosulttá vált.

(3) A menekültügyi hatóság a (2) bekezdésben foglaltak
alól különös méltánylást érdemlõ esetben kivételt tehet.

(4) Az ellátás, illetve támogatás megvonására vagy
megtagadására, illetve azok visszaállítására vagy megíté-
lésére vonatkozó döntésnek a menekült, az oltalmazott, il-
letve a menedékes helyzetének egyéni értékelésén kell ala-
pulnia.

A menekült és oltalmazott társadalmi beilleszkedésének
elõsegítése

61. §

(1) A menekültügyi hatóság – a Tv., valamint az e ren-
delet szerint biztosítható ellátásokra és támogatásokra vo-
natkozó rendelkezések figyelembevételével – a menekült
és az oltalmazott számára, beilleszkedésük elõsegítése cél-
jából integrációs programot ajánlhat fel.

(2) Az integrációs program célja a magyar társadalomba
történõ beilleszkedéshez szükséges nyelvismeret, alapvetõ
társadalmi, kulturális, életvezetési és munkajogi ismere-
tek, valamint a munkaerõpiacon való elhelyezkedést
könnyítõ egyéb ismeretek elsajátítása.

(3) A menekültügyi hatóság befogadó állomást integrá-
ciós központnak jelölhet ki. Az integrációs központ fel-
adata az integrációs program elõkészítése, lebonyolítása,
valamint a programban közremûködõ állami és önkor-
mányzati szervekkel, továbbá társadalmi szervezetekkel
való együttmûködés.

VI. Fejezet

A MENEKÜLTÜGYI ELJÁRÁS ÁLTALÁNOS
SZABÁLYAI

Az elismerés iránti kérelem benyújtása

62. §

(1) Az elismerését kérõ az elismerés iránti kérelmet a
menekültügyi hatóságnál szóban vagy írásban terjesztheti
elõ. Az írásban benyújtott kérelmet az elismerését kérõnek
saját kezûleg alá kell írnia.

(2) Ha a Tv. vagy e rendelet írásbeliséget követel meg,
és az elismerését kérõ írásképtelen, az elismerését kérõ
nyilatkozatát és az írásképtelenség tényét jegyzõkönyvbe
kell foglalni.

(3) Az írásban benyújtott elismerés iránti kérelem be-
nyújtásának napja az a nap, amelyen az elismerés iránti ké-
relem a menekültügyi hatósághoz megérkezik. A szóbeli
kérelem elõterjesztésének napja az a nap, amelyen az elis-
merés iránti kérelmet jegyzõkönyvbe foglalják.

(4) A szóbeli kérelemrõl készült jegyzõkönyvben rögzí-
teni kell:

a) az elismerését kérõnek a Tv. 82. § a)–h) pontja sze-
rinti természetes személyazonosító adatait;

b) az elismerését kérõ rendelkezésére álló, a személy-
azonosságát igazoló okmányok és az úti okmányok adatait
(az okmány azonosító jelét és számát, érvényességi idejét,
a kiállítás idõpontját, a kiállító hatóság nevét, a kiállítás
helyét);

c) az elismerés iránti kérelmet.

(5) Az elismerését kérõnek elismerés iránti kérelméhez
mellékelnie kell a Tv. 41. § (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott iratokat, valamint be kell mutatnia a Tv.
41. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott okmányait.

(6) Családtagok közös kérelmezése esetén a jegyzõ-
könyvnek a (4) bekezdésben meghatározott adatokat min-
den családtagra vonatkozóan tartalmaznia kell.

(7) Ha az írásban benyújtott kérelem a (4) bekezdés a)
és b) pontja szerinti adatokat nem vagy csak részben tartal-
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mazza, a hiányzó adatokat a menekültügyi hatóság jegyzõ-
könyvbe foglalja.

(8) A menekültügyi hatóság a fogva tartott külföldi szá-
mára a kérelem benyújtásának lehetõségét a fogva tartás
helyén biztosítja.

(9) A menekültügyi hatóság ügygondnok kirendelése
iránt a gyámhatóságot keresi meg.

63. §

(1) Az elismerés iránti kérelem elõterjesztését követõen
a menekültügyi hatóság haladéktalanul értesíti a befogadó
állomás helye szerint illetékes egészségügyi államigazga-
tási szerv kistérségi tisztifõorvosát (a továbbiakban: tiszti-
fõorvos) az adott járványügyi helyzetnek megfelelõ orvosi
vizsgálatok elrendelése érdekében.

(2) Ha az (1) bekezdésben elrendelt vizsgálatok elvég-
zését követõen a befogadó állomáson mûködõ háziorvos
megállapítja, hogy az elismerését kérõ közegészséget ve-
szélyeztetõ betegségben szenved, illetve fertõzõképes, ha-
ladéktalanul értesíti a tisztifõorvost, aki – a menekültügyi
hatóság tájékoztatása mellett – javaslatot tesz a szükséges
korlátozó intézkedések megtételére.

(3) A (2) bekezdés szerinti egészségi állapot fennállá-
sáig az elismerését kérõ közösségben nem vagy állapotára,
betegségére, illetve kórokozó-hordozó állapotára figye-
lemmel a tisztifõorvos által meghatározott korlátozások-
kal helyezhetõ el. Ha az elismerését kérõ közösségben nem
helyezhetõ el, gondozásba vételérõl és elhelyezésérõl a
tisztifõorvos által meghatározott módon elkülönítetten
kell gondoskodni. Az elkülönítésrõl a menekültügyi ható-
ságot értesíteni kell. A járványügyi érdekbõl szükséges in-
tézkedések költségeit a menekültügyi hatóság megtéríti.

(4) Ha a fekvõbeteg-gyógyintézet fertõzõ osztályán
vagy kijelölt gyógyintézetben elkülönített elismerését
kérõ elkülönítésére a továbbiakban nincs szükség, errõl a
tisztifõorvos a menekültügyi hatóságot értesíti, és az elis-
merését kérõt a számára kijelölt szálláshelyre irányítja.

64. §

(1) Ha a külföldi nem a menekültügyi hatóságnál kíván
elismerés iránti kérelmet elõterjeszteni, az érintett ható-
ságnak tájékoztatnia kell a külföldit, hogy kérelmével
mely hatósághoz fordulhat.

(2) Ha a külföldi elismerés iránti kérelem benyújtására
irányuló szándékát idegenrendészeti, szabálysértési vagy
büntetõeljárás során nyilvánítja ki, nyilatkozatát az eljáró
hatóság jegyzõkönyvbe foglalja, és – a jegyzõkönyv, vala-
mint az általa rögzített ujjnyomat-lap egyidejû megküldé-
sével – haladéktalanul értesíti a menekültügyi hatóságot,

valamint az elõzetes vizsgálati eljárás alatt állók elhelye-
zésére szolgáló befogadó állomást.

(3) A menekültügyi hatóság az értesítést követõen hala-
déktalanul gondoskodik a külföldinek az elõzetes vizsgá-
lati eljárás alatt állók elhelyezésére szolgáló befogadó ál-
lomásra szállításáról, kivéve, ha a külföldi ügyében a repü-
lõtéri eljárásra vonatkozó szabályok irányadók, vagy a
külföldivel szemben személyi szabadságot korlátozó in-
tézkedés alkalmazásának van helye.

65. §

(1) A menekültügyi hatóság az elismerés iránti kérelem
benyújtásakor intézkedik a külföldi arcképmásának és ujj-
nyomatának rögzítése iránt, kivéve, ha arról az elismerés
iránti kérelem benyújtását megelõzõ idegenrendészeti,
szabálysértési vagy büntetõeljárás során eljáró hatóság
már gondoskodott.

(2) A menekültügyi hatóság az ujjnyomatot nyilvántar-
tásba vétel és ellenõrzés céljából haladéktalanul továbbítja
a külön jogszabályban meghatározott adatfeldolgozó
szervnek. Az adatfeldolgozó szerv az ellenõrzés eredmé-
nyérõl legkésõbb a megkereséstõl számított három munka-
napon belül tájékoztatja a menekültügyi hatóságot.

Az elismerését kérõ eljárási jogai és kötelezettségei

66. §

(1) Ha az elismerés iránti kérelmet szóban terjesztik elõ,
és az elismerését kérõ a magyar nyelvet nem beszéli, részé-
re az anyanyelvén vagy az általa értett más nyelven beszé-
lõ tolmácsot a menekültügyi hatóság biztosít. A tolmács
igénybevételétõl el lehet tekinteni, ha a menekültügyi ha-
tóság ügyintézõje az elismerését kérõ anyanyelvén vagy az
általa értett más nyelven beszél, és az elismerését kérõ a
tolmács mellõzéséhez írásban hozzájárul.

(2) Ha az eljárás lefolytatását nem akadályozza, az elis-
merését kérõ kérelmére vele azonos nemû tolmácsot kell
alkalmazni, illetve az ügyben az elismerését kérõvel azo-
nos nemû ügyintézõ jár el.

(3) Ha az elismerését kérõ arra hivatkozik, hogy az elis-
merés iránti kérelmét megalapozó üldöztetése során nemi
hovatartozásával összefüggõ sérelem vagy megaláztatás
érte, kérelmére az ügyben azonos nemû ügyintézõ kijelölé-
se kötelezõ.

(4) A menekültügyi eljárás során az elismerését kérõ ré-
szére kézbesítendõ iratokat egyidejûleg törvényes képvi-
selõje, ügygondnoka vagy meghatalmazottja részére is
kézbesíteni kell.
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67. §

A menekültügyi hatóság a kísérõ nélküli kiskorú elis-
merésérõl rendelkezõ határozatot – a kiskorú jogainak vé-
delme, valamint a róla való gondoskodás biztosítása érde-
kében – a kiskorú szálláshelye szerint illetékes gyámható-
ságnak is megküldi.

68. §

(1) Az elismerését kérõ által meghatalmazott személy a
képviseleti jogosultságát írásbeli meghatalmazással köte-
les igazolni.

(2) A külföldi elõállítását vagy õrizetét foganatosító
szerv lehetõvé teszi, hogy az elismerését kérõk számára
jogi segítség nyújtásával rendszeresen foglalkozó jogvédõ
szervezet képviselõje – az elõzetes megállapodás szerinti
idõpontban – az elõállítás, illetve az õrizet végrehajtásá-
nak helyére belépjen abból a célból, hogy a külföldieket tá-
jékoztassa a menekültügyi eljárásról, valamint arról, hogy
az eljárás során ingyenes jogi segítséget vehetnek igénybe.

69. §

(1) Az elismerését kérõ csomagja, ruházata és jármûve
átvizsgálásának csak indokolt esetben van helye.

(2) Az elismerését kérõ ruházatának átvizsgálásakor a
hatóságnak az elismerését kérõvel azonos nemû tagja
jár el.

(3) A befogadó állomáson elhelyezett elismerését kérõ
köteles tûrni a befogadó állomás házirendje szerint tiltott
személyes tárgyak elvételét.

A bizonyítás szabályai

70. §

(1) A Kormány az országinformáció szolgáltatásáért fe-
lelõs szervként (a továbbiakban: országinformációs köz-
pont) a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalt jelöli ki.

(2) Az országinformációs központ
a) információt gyûjt és tárol az elismerését kérõ, a me-

nekült, az oltalmazott, valamint a menedékes származási
országáról, továbbá az elismerés vagy az elismerés vissza-
vonása szempontjából jelentõséggel rendelkezõ harmadik
országokról;

b) országinformációs jelentést készít.

(3) Az országinformációs központ – megkeresésre –
a) a menekültügyi hatóság,
b) a bíróság,

c) az idegenrendészeti hatóság, valamint
d) az ENSZ Menekültügyi Fõbiztossága

részére készít országinformációs jelentést.

(4) Az országinformációs központ a jelentés elkészítése
során felhasználja az általa tárolt információkat, valamint
– szükség szerint – új információkat kutat fel.

(5) Az országinformációs jelentés ismerteti a megkere-
sés tárgyát, továbbá tartalmazza az arra adott választ, az in-
formációt alátámasztó források pontos megjelölésével. Ha
a megkeresésnek az országinformációs központ adatok
hiányában nem tud eleget tenni, a jelentés ennek tényét tar-
talmazza.

(6) Az országinformációs központ nem foglalhat állást
jogkérdésben, valamint az elismerés iránti kérelemre vo-
natkozó döntés vagy az elismerés visszavonása kérdésé-
ben.

(7) Az országinformációs központ az országinformá-
ciós jelentés iránti megkeresésnek haladéktalanul, de leg-
késõbb nyolc napon belül tesz eleget.

(8) Az országinformációs központ az információgyûj-
tést, valamint a jelentés készítését objektíven, pártatlanul
és pontosan végzi. Ennek érdekében

a) különbözõ információforrásokat használ;
b) egyenlõ mértékben és a lehetõ legszélesebb körben

használ kormányzati, nem kormányzati és nemzetközi in-
formációforrásokat.

(9) Az országinformációs központ a tárolt információ-
kat rendszeresen frissíti

a) naprakész információk beszerzésével, és
b) a valós helyzetet már nem tükrözõ, elavult informá-

ciók helyesbítésével.

(10) Az országinformációs központ együttmûködési
megállapodást köthet külföldi állam országinformációs
szolgáltatást nyújtó hatóságával vagy szervével.

71. §

A Tv. 41. § (1) bekezdés c) pontjának alkalmazása során
releváns az az információ, amely

a) a kérelmezõ egyéni körülményeihez kapcsolódik,
b) az elismerését kérõ, a menekült, az oltalmazott és a

menedékes származási országában, továbbá az elismerés
vagy az elismerés visszavonása szempontjából jelentõség-
gel rendelkezõ harmadik országokban fennálló valós hely-
zetet írja le vagy elemzi, és

c) érdemben segíti annak megállapítását, hogy az elis-
merését kérõ, a menekült vagy az oltalmazott esetében
fennáll-e az üldöztetéstõl való megalapozott félelem vagy
a súlyos sérelem veszélye, továbbá, hogy az elismerését
kérõ, a menekült vagy az oltalmazott esetében egy adott
ország a Tv. 2. § h) pontja értelmében biztonságos szárma-
zási országnak, illetve a Tv. 2. § i) pontja értelmében biz-
tonságos harmadik országnak minõsül-e.
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72. §

(1) A menekültügyi hatóság szükség esetén ismételten
is megkereséssel fordulhat az országinformációs központ-
hoz.

(2) A menekültügyi hatóság az országinformációs köz-
pont jelentésének beszerzésétõl eltekinthet

a) az elõzetes vizsgálati eljárásban, továbbá
b) ha az elismerés visszavonására irányuló eljárás a

jogállásról történõ önkéntes lemondáson alapul.

73. §

Az elismerését kérõ menekültként, oltalmazottként
vagy menedékesként történõ elismerése esetén a Tv. 42. §
(1) bekezdésében meghatározott kapcsolatfelvétel tilalma
az elismerés visszavonásáról rendelkezõ bírósági döntés
meghozataláig áll fenn.

74. §

(1) Az eljárási képességgel nem rendelkezõ elismerését
kérõt törvényes képviselõje vagy ügygondnoka jelenlété-
ben kell meghallgatni.

(2) Az ügygondnok a személyes meghallgatásról, az
arra való felkészülés módjáról, valamint annak következ-
ményeirõl az elismerését kérõt tájékoztatni köteles.

(3) Ha az eljárási képességgel nem rendelkezõ elismeré-
sét kérõ törvényes képviselõjének a személyes meghallga-
táson való jelenléte a tényállás tisztázását akadályozná, a
menekültügyi hatóság köteles eseti gondnok kirendelését
kérni.

(4) Az eljárási képességgel rendelkezõ családtagokat
külön-külön kell meghallgatni. Ha a tényállás tisztázása
érdekében szükséges, a menekültügyi hatóság a családta-
gokat egymás jelenlétében is meghallgatja.

(5) A menekülthöz vagy oltalmazotthoz késõbb érkezõ
elismerését kérõ családtag esetén meg kell hallgatni a me-
nekültet vagy az oltalmazottat is.

(6) A fogva tartott külföldit soron kívül kell meghallgat-
ni. A fogva tartást foganatosító szerv a fogva tartott elis-
merését kérõt személyes meghallgatásra a menekültügyi
hatóság hivatali helyiségébe kíséri.

(7) A fogva tartott elismerését kérõt a menekültügyi ha-
tóság a fogva tartás helyén is meghallgathatja.

(8) A fogva tartást foganatosító szerv köteles gondos-
kodni az elismerését kérõ meghallgatásához szükséges fel-
tételek biztosításáról, így különösen

a) a meghallgatás idejére a menekültügyi hatóság kizá-
rólagos használatára bocsátott meghallgató helyiségrõl,

b) az elismerését kérõ személyes meghallgatáson törté-
nõ megjelenésérõl.

75. §

(1) Az elismerését kérõnek személyes meghallgatása al-
kalmával a menekültügyi hatóság részére át kell adnia a
rendelkezésére álló, az elismerés iránti kérelmet alátá-
masztó és még elõ nem terjesztett bizonyítékait. E kötele-
zettségére az elismerését kérõt a meghallgatás megkezdé-
sekor figyelmeztetni kell.

(2) A személyes meghallgatáson az elismerését kérõ
számára lehetõséget kell biztosítani arra, hogy összefüg-
gõen nyilatkozzon az elismerés iránti kérelem benyújtásá-
nak okairól és Magyarországra érkezésének körülményei-
rõl. Ezt követõen az elismerését kérõhöz a menekültügyi
hatóság, az ügygondnok, valamint az elismerését kérõ
meghatalmazottja további kérdéseket intézhet.

(3) Az elismerését kérõ személyes meghallgatásának az
elismerését kérõ családi állapotára, házasságkötésének he-
lyére és idejére, házastársa, valamint gyermekei családi és
utónevére, születési helyére és idejére, az elismerését kérõ
iskolai végzettségére, foglalkozására, a származási orszá-
gában lévõ lakóhelyére, a magyarországi szálláshelyére
vagy tartózkodási helyére, valamint a jövedelmi és vagyo-
ni helyzetére is ki kell terjednie.

(4) A meghallgatásról készült jegyzõkönyvnek tolmács,
illetve szakértõ igénybevétele esetén tartalmaznia kell a
hamis tolmácsolás, illetve a hamis véleményadás követ-
kezményeire való figyelmeztetés megtörténtét, valamint
annak tudomásulvételét.

76. §

(1) A személyes meghallgatásról az elismerését kérõt,
valamint vele egyidejûleg törvényes képviselõjét, ügy-
gondnokát, illetve meghatalmazottját is értesíteni kell.

(2) Ha a törvényes képviselõ vagy az ügygondnok a sze-
mélyes meghallgatáson nem jelenik meg, a meghallgatásra
új idõpontot kell tûzni, valamint értesíteni kell az ügy-
gondnokot kirendelõ gyámhatóságot.

(3) Ha a törvényes képviselõ a személyes meghallgatá-
son ismételt értesítés ellenére sem jelenik meg, a mene-
kültügyi hatóság – az eljárási képességgel nem rendelkezõ
elismerését kérõ érdekeinek védelmére – eseti gondnok ki-
rendelése iránt intézkedik. A menekültügyi hatóság eseti
gondnok kirendelése iránt a gyámhatóságot keresi meg.

(4) Az elismerését kérõ személyes meghallgatásának
nem akadálya, ha az elismerését kérõ meghatalmazottja a
személyes meghallgatáson szabályszerû értesítés ellenére
nem jelenik meg.
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77. §

(1) Az elismerését kérõ személyes meghallgatása a Tv.
43. § (2) bekezdés alapján akkor mellõzhetõ, ha az elisme-
rését kérõ rajta kívül álló tartós ok miatt nincs meghallgat-
ható állapotban. Kétség esetén a menekültügyi hatóság or-
vos- vagy pszichológus szakértõt vehet igénybe annak
megállapítása érdekében, hogy az elismerését kérõ meg-
hallgatható állapotban van-e.

(2) Ha az elismerését kérõ meghallgatására nincs lehe-
tõség, a menekültügyi hatóság minden lehetséges eszközt
felhasznál az elismerését kérõ menekülésére okot adó té-
nyek és körülmények feltárása érdekében, így különösen

a) lehetõséget biztosíthat az elismerését kérõ számára,
hogy menekülésérõl írásban nyilatkozzon;

b) meghallgathatja az elismerését kérõ Magyarorszá-
gon tartózkodó családtagjait, illetve a vele együtt érkezett
más személyeket.

78. §

(1) Ha a Tv. 44. § (1) bekezdése szerinti orvosszakértõi
vizsgálat szükségessége felmerül, a menekültügyi hatóság
az elismerését kérõt – az anyanyelvén vagy az általa értett
más nyelven – közérthetõ módon tájékoztatja a szakértõ
által elvégzendõ vizsgálatról, a szakértõi vizsgálat ered-
ményének jelentõségérõl, továbbá a vizsgálat elvégzésé-
hez való hozzájárulás megtagadásának – a Tv. 44. § (3) be-
kezdésében meghatározott – következményeirõl.

(2) Ha az elismerését kérõ az orvosszakértõi vizsgálat
eredményét vitatja, kérheti a menekültügyi hatóságtól új
szakértõ kirendelését. Ellentétes szakértõi vélemények
esetén a menekültügyi hatóság a szakértõi vélemények
mérlegelése alapján dönt, vagy újabb szakértõt rendel ki.

79. §

A menekültügyi hatóság szakértõ kirendelése esetén a
menekültügyi eljárást indokolt esetben a szakvélemény
megérkezéséig felfüggesztheti.

A visszaküldés tilalmának vizsgálata

80. §

(1) Ha a menekültügyi hatóság az országelhagyásra vo-
natkozó kötelezést mellõzi, ennek tényérõl, valamint indo-
káról a Tv. 45. § (3) bekezdése szerinti határozatában ren-
delkezik.

(2) Ha a menekültügyi hatóság az országelhagyásra kö-
telezést a Tv. 45. § (8) bekezdés b) pont alapján a külföldi
egészségi állapotára tekintettel mellõzi, határozatában az

országelhagyási kötelezettség teljesítésére a veszélyezte-
tett állapot megszûntét követõen harminc napos határidõt
biztosít.

(3) Ha az országelhagyásra vonatkozó kötelezés mellõ-
zése a Tv. 45. § (8) bekezdés b) pontján alapul, a külföldi a
veszélyeztetett állapot megszûnéséig az idegenrendészeti
hatóság által kiállított ideiglenes tartózkodásra jogosító
igazolással jogosult a Magyar Köztársaság területén való
tartózkodásra.

VII. Fejezet

A MENEKÜLTKÉNTI VAGY OLTALMAZOTTKÉNTI
ELISMERÉSRE IRÁNYULÓ ELJÁRÁS

Az elõzetes vizsgálati eljárás

81. §

(1) A Tv. 48. § (1) bekezdése alapján a menekültkénti
vagy oltalmazottkénti elismerését kérõ külföldit (e fejezet-
ben a továbbiakban: kérelmezõ) az elõzetes vizsgálati eljá-
rás alatt állók elhelyezésére szolgáló befogadó állomáson
kell elhelyezni.

(2) Az (1) bekezdés szerint kell eljárni akkor is, ha a ké-
relmezõ részére az idegenrendészeti hatóság kötelezõ tar-
tózkodási helyként befogadó állomást vagy közösségi
szállást jelölt ki.

(3) A kérelmezõt a kijelölt szálláshelyen történõ elhe-
lyezés alkalmával tájékoztatni kell a szálláshelyen elõírt
magatartási szabályokról, valamint e szabályok megszegé-
sének következményeirõl.

82. §

(1) A menekültügyi hatóság a kérelmezõt az elõzetes
vizsgálati eljárás során – a Tv. 43. §-ában, valamint e ren-
delet 74–77. §-ában foglaltak szerint – személyesen meg-
hallgatja.

(2) A személyes meghallgatást az elõzetes vizsgálati el-
járásban a menekültkénti vagy oltalmazottkénti elismerés
iránti kérelem (e fejezetben a továbbiakban: kérelem) be-
nyújtását követõ lehetõ legrövidebb idõn belül le kell foly-
tatni.

83. §

(1) A Tv. 49. § (2) bekezdése szerinti eljárás (a továb-
biakban: dublini eljárás) magában foglalja az egy harma-
dik ország állampolgára által a tagállamok egyikében be-
nyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért fele-
lõs tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljá-
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rási szabályok megállapításáról szóló, 2003. február 18-i
343/2003/EK tanácsi rendeletet (a továbbiakban: Dublin
II. rendelet), valamint a valamely harmadik ország állam-
polgára által a tagállamok egyikében benyújtott menedék-
jog iránti kérelem megvizsgálásáért felelõs tagállam meg-
határozására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok
megállapításáról szóló 343/2003/EK tanácsi rendelet rész-
letes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló,
2003. szeptember 2-i 1560/2003/EK bizottsági rendeletet
(a továbbiakban együtt: dublini rendeletek) alkalmazó más
állam (a továbbiakban: tagállam) hatóságának megkeresé-
sét, a más tagállam hatóságával történõ egyeztetést, az át-
adás-átvételi eljárás lefolytatását, valamint a kérelmezõ át-
adását, illetve visszaadását (a továbbiakban együtt: át-
adás).

(2) A dublini eljárás kezdõnapja az a nap, amikor a me-
nekültügyi hatóság más tagállam hatóságát megkeresi. A
dublini eljárás befejezõ napja az a nap, amikor a kérelme-
zõt más tagállam hatósága átveszi, az átvételt megtagadja,
vagy nyilvánvalóvá válik, hogy az átadás nem hajtható
végre.

(3) Ha a megkeresett tagállam a kérelmezõ átvételét
vagy visszavételét vállalja, a menekültügyi hatóság a ké-
relmezõ átadásáról rendelkezõ végzést legkésõbb a meg-
keresett tagállam válaszának megérkezését vagy a Dublin
II. rendelet 18. cikk (1) és (6) bekezdésében, illetve a
20. cikk (1) bekezdés b) pontjában foglalt határidõk lejár-
tát követõ nyolc napon belül köteles meghozni.

(4) A kérelmezõ átadásáról rendelkezõ végzés a Dublin
II. rendelet 19. cikk (1)–(2) bekezdésében, valamint
20. cikk (1) bekezdés e) pontjában foglaltakat tartalmazza.

(5) Az átadásról hozott végzés közlését követõen a kére-
lem visszavonásának nincs helye.

(6) A Tv. 49. § (5) bekezdése alapján tartózkodási hely-
ként a dublini eljárás során átadásra kerülõ személyek el-
helyezésére szolgáló befogadó állomást kell kijelölni.

84. §

(1) A kérelmezõ átadását hatósági kísérettel kell végre-
hajtani. A végrehajtásra a kitoloncolás foganatosításának
– külön jogszabályban meghatározott – szabályait kell
megfelelõen alkalmazni.

(2) A Tv. 41. § (1) bekezdés a)–b) pontjaiban meghatá-
rozott iratoknak, illetve okmányoknak a megkeresett tag-
államhoz történõ eljuttatása iránt a menekültügyi hatóság a
kérelmezõ átadásával egyidejûleg intézkedik.

85. §

(1) Ha a dublini rendeletek alapján más tagállam a me-
nekültügyi hatóságot külföldi átadása vagy visszaadása

céljából megkeresi, a menekültügyi hatóság a dublini ren-
deletek szerint jár el.

(2) Ha a dublini rendeletek alapján a menekültügyi ha-
tóság a más tagállamban kérelmezõ külföldit átveszi, a
külföldi számára lehetõséget kell biztosítani arra, hogy ké-
relmet terjesszen elõ. Ha a külföldi nem kíván kérelmet
elõterjeszteni, a menekültügyi hatóság – a szükséges intéz-
kedések megtétele érdekében – értesíti az idegenrendésze-
ti hatóságot.

86. §

A Tv. 51. § (2) bekezdés d) pontja szerinti esetben a me-
nekültügyi hatóság elsõsorban azt vizsgálja, hogy a jog-
erõs elutasító döntés meghozatalát követõen felmerültek-e
olyan új tények, illetve körülmények, amelyek alapján a
kérelmezõ menekültkénti vagy oltalmazottkénti elismeré-
sének lenne helye.

Az érdemi eljárás

87. §

A kérelmezõt a kijelölt szálláshelyen történõ elhelyezés
alkalmával tájékoztatni kell a szálláshelyen elõírt magatar-
tási szabályokról, valamint e szabályok megszegésének
következményeirõl.

88. §

(1) A menekültügyi hatóság a kérelmezõt az érdemi el-
járásban meghallgatja.

(2) Az érdemi eljárás során lefolytatott személyes meg-
hallgatásról a kérelmezõ kérelmére hangfelvételt kell ké-
szíteni. A személyes meghallgatásra egyebekben a Tv.
43. §-ában, valamint e rendelet 74–77. §-aiban foglaltak
irányadók.

89. §

(1) A menekültügyi hatóság az érdemi eljárásra utaló
végzés meghozatalát követõ munkanapon megkeresi a
Nemzetbiztonsági Hivatalt.

(2) A megkeresésben a menekültügyi hatóság a Nem-
zetbiztonsági Hivatal részére továbbítja a kérelmezõ me-
nekültügyi nyilvántartásban kezelt adatait. A Nemzetbiz-
tonsági Hivatal megkeresésére a menekültügyi hatóság a
kérelemhez csatolt okiratokba betekintést biztosít, illetve
azokról másolatot készít.
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(3) A Nemzetbiztonsági Hivatal a kérelmezõt meghall-
gathatja. A meghallgatáson a kérelmezõ jogi képviselõje
részt vehet.

(4) Ha a szakhatósági állásfoglalás megküldését köve-
tõen a külföldire vonatkozóan olyan adat merül fel, amely
a szakhatósági hozzájárulás visszavonását indokolja, a
Nemzetbiztonsági Hivatal a menekültügyi hatóságot hala-
déktalanul értesíti.

90. §

Annak megállapítása érdekében, hogy az elismerését
kérõvel szemben elkövetett cselekmények vagy azon cse-
lekmények, amelyeket vele szemben elkövethetnek, üldö-
zésnek, illetve súlyos sérelemnek minõsülnek-e, figye-
lembe kell venni az elismerését kérõ társadalmi helyzetét,
személyes körülményeit, valamint nemét és életkorát.

91. §

A Tv. 63. § (1) bekezdésének alkalmazásában a haté-
kony eszközök rendelkezésre állásának követelménye ak-
kor valósul meg, ha az állam, ahonnan a kérelmezõ mene-
külni kényszerül,

a) rendelkezik az üldöztetésnek, illetve a súlyos sére-
lemnek minõsülõ cselekmények felderítéséhez, büntetõel-
járás lefolytatásához és a cselekmények szankcionálásá-
hoz szükséges hatékony jogszabályokkal, valamint azok
érvényesülését biztosítani hivatott intézményrendszer-
rel, és

b) különösen az a) pontban meghatározott eszközök se-
gítségével megfelelõ és hatásos lépéseket tesz az üldözte-
tés, illetve a súlyos sérelem megakadályozása érdekében.

92. §

(1) A menekültügyi hatóság a Tv. 63. § (2) bekezdésé-
nek alkalmazása során

a) megvizsgálja, hogy a kérelmezõ hozzáférhet-e a vé-
delemhez abba az államba történõ visszatérése esetén,
ahonnan menekülni kényszerült;

b) konkrétan megnevezi azt az országrészt, amelyre
nézve a védelmet biztosítottnak tekinti.

(2) A kérelmezõtõl – egyéni körülményeire is tekintet-
tel – akkor várható el ésszerûen, hogy az érintett ország-
részbe visszatérjen, ha

a) a kérelmezõ jogszerûen, biztonságosan és a gyakor-
latban véghezvihetõ módon eljuthat ebbe az országrészbe,

b) a kérelmezõ az adott országrészben családi vagy ro-
koni kapcsolatokkal rendelkezik, illetve alapvetõ megél-
hetése és lakhatása más módon biztosítható, és

c) nem áll fenn annak a veszélye, hogy a kérelmezõ eb-
ben az országrészben üldöztetés, súlyos sérelem vagy más

súlyos emberi jogsértés áldozata lesz, függetlenül attól,
hogy ezek kapcsolódnak-e a kérelmében elõadott menekü-
lési okokhoz.

(3) A menekültügyi hatóság a (2) bekezdés alkalmazása
során különösen a kérelmezõ egészségi állapotát, különle-
ges bánásmód iránti igényét, életkorát, nemi, vallási, nem-
zetiségi hovatartozását, valamint kulturális kötõdését érté-
keli egyéni körülményként.

(4) Nem tekinthetõ biztosítottnak a Tv. 63. § (2) bekez-
désében foglalt védelem, ha az üldözés vagy súlyos sére-
lem hátterében az az állam vagy annak az államnak az egé-
szét ellenõrzése alatt tartó párt vagy szervezet áll, ahonnan
a kérelmezõ menekülni kényszerült.

93. §

A menekültügyi hatóság annak vizsgálata során, hogy
az az állam vagy annak az államnak egy jelentõs része,
ahonnan a kérelmezõ menekülni kényszerül, valamely
nemzetközi szervezet ellenõrzése alatt áll-e, továbbá, hogy
e szervezet biztosítja-e a kérelmezõ számára a Tv. 63. §-a
szerinti védelmet, figyelembe veszi a Tanács iránymutatá-
sait.

94. §

A Tv. 65. §-ban foglalt összefüggés akkor áll fenn, ha
a) a Tv. 6. § (1) bekezdés szerinti üldözési okok és a

Tv. 60. § értelmében üldözésnek minõsülõ cselekmények
között ok-okozati viszony áll fenn, vagy

b) az állam, ahonnan a kérelmezõ menekülni kénysze-
rült, a kérelmezõ számára faji, vallási okokból, a kérelme-
zõ nemzeti hovatartozása, meghatározott társadalmi cso-
porthoz tartozása vagy politikai meggyõzõdése miatt nem
biztosítja a Tv. 63. § (1) bekezdése szerinti védelmet.

95. §

Ha a menekültügyi hatóság a kérelmet a Tv. 59. § (1) be-
kezdés b) pontja alapján utasítja el, a jogerõs elutasító ha-
tározat közlésével egyidejûleg a külföldi részére igazolást
állít ki, melyben a harmadik ország érintett hatóságait – a
harmadik ország hivatalos nyelvén – tájékoztatja a kére-
lem elutasításának tényérõl és indokáról.

Dublini eljárás

96. §

(1) Ha a dublini eljárás lefolytatására az érdemi eljárás-
ban kerül sor, a 83–85. §-ban foglaltakat megfelelõen al-
kalmazni kell.
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(2) Dublini eljárás lefolytatásának csak a menekültügyi
hatóság érdemi eljárást lezáró döntése meghozataláig van
helye.

Repülõtéri eljárás

97. §

(1) A Tv. 72. §-a szerinti repülõtéri eljárás során e feje-
zet rendelkezéseit az e §-ban foglalt eltérésekkel kell al-
kalmazni.

(2) A repülõtéri eljárás során a menekültügyi hatóság a
kérelmezõt a kérelem elõterjesztését követõen haladékta-
lanul meghallgatja.

(3) A Tv. 72. § (5) bekezdése alapján a kérelmezõ belép-
tetését a menekültügyi hatóság kezdeményezi.

(4) Ha a különleges bánásmódot igénylõ személy csa-
ládtagjaival közös kérelmet nyújt be, a repülõtéri eljárás
szabályai a családtagokra sem alkalmazhatók.

A menekültkénti és az oltalmazottkénti elismerés
visszavonása

98. §

(1) A menekültkénti vagy oltalmazottkénti elismerés
visszavonására irányuló eljárás – a jogállásról írásban tör-
ténõ lemondás esetét kivéve – hivatalból indul.

(2) A menekültkénti vagy oltalmazottkénti elismerés
visszavonására irányuló eljárásban a Tv. VII. Fejezetének,
valamint e rendelet VI. Fejezetének rendelkezéseit meg-
felelõen alkalmazni kell.

99. §

Ha a menekültügyi hatóság a menekültkénti elismerés
visszavonását a Tv. 11. § (2) bekezdés e) pontja alapján
vagy az oltalmazottkénti elismerés visszavonását a Tv.
18. § (2) bekezdés e) pontja alapján kezdeményezi, dönté-
sének meghozatala során vizsgálnia kell, hogy a körülmé-
nyekben bekövetkezett változás van-e annyira jelentõs és
maradandó jellegû, amelyre tekintettel a menekült üldö-
zéstõl vagy az oltalmazott súlyos sérelemtõl való félelme
már nem tekinthetõ megalapozottnak.

VIII. Fejezet

A MENEDÉKESKÉNTI ELISMERÉSRE IRÁNYULÓ
ELJÁRÁS

100. §

Ha az Országgyûlés a Tanács által ideiglenes védelemre
jogosultként elismert személyekkel azonos származási or-
szágból vagy régióból, azonos okok miatt elmenekülni
kényszerülõ személyeket ismer el ideiglenes védelemre jo-
gosultként, az elismerésrõl a Tanácsot és a Bizottságot ha-
ladéktalanul értesíteni kell.

101. §

(1) A menekültügyi hatóság a menedékeskénti elisme-
rését kérõt (e fejezetben a továbbiakban: kérelmezõ) a me-
nedékeskénti elismerésre irányuló eljárás tartamára befo-
gadó állomáson helyezi el, vagy – kérelmére – magánszál-
láshelyet jelöl ki részére.

(2) A kérelmezõ a menedékeskénti elismerésre irányuló
eljárás alatt köteles a számára kijelölt szálláshelyen életvi-
telszerûen tartózkodni.

(3) A kérelmezõt a kijelölt szálláshelyen történõ elhe-
lyezés alkalmával tájékoztatni kell a szálláshelyen elõírt
magatartási szabályokról, valamint e szabályok megszegé-
sének következményeirõl.

102. §

(1) A menedékeskénti elismerésre irányuló eljárásban a
Tv. VII. Fejezetének, valamint e rendelet VI. Fejezetének
rendelkezései – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – meg-
felelõen alkalmazandók.

(2) A menedékeskénti elismerésre irányuló eljárásban a
67. §-t nem kell alkalmazni.

103. §

(1) A menekültügyi hatóság a kérelmezõ személyes
meghallgatását követõ munkanapon megkeresi a Nemzet-
biztonsági Hivatalt.

(2) A megkeresésben a menekültügyi hatóság a Nem-
zetbiztonsági Hivatal részére továbbítja a kérelmezõ me-
nekültügyi nyilvántartásban kezelt adatait. A Nemzetbiz-
tonsági Hivatal megkeresésére a menekültügyi hatóság a
menedékeskénti elismerés iránti kérelemhez csatolt okira-
tokba betekintést biztosít, illetve azokról másolatot készít.
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(3) A Nemzetbiztonsági Hivatal a kérelmezõt meghall-
gathatja. A meghallgatáson a kérelmezõ jogi képviselõje
részt vehet.

(4) Ha a szakhatósági állásfoglalás megküldését köve-
tõen a külföldire vonatkozóan olyan adat merül fel, amely
a szakhatósági hozzájárulás visszavonását indokolja, a
Nemzetbiztonsági Hivatal a menekültügyi hatóságot hala-
déktalanul értesíti.

A menedékeskénti elismerés visszavonása

104. §

(1) A menedékeskénti elismerés visszavonására irányu-
ló eljárás – a Tv. 25. § (2) bekezdés a) és c) pontjában fog-
lalt esetet kivéve – hivatalból indul.

(2) A menedékeskénti elismerés visszavonására irányu-
ló eljárásban a Tv. VII. Fejezetének, valamint e rendelet
VI. Fejezetének rendelkezéseit megfelelõen alkalmazni
kell.

Menedékes átadása

105. §

(1) Ha a menedékes családtagját a lakóhelyüket elhagy-
ni kényszerült személyek tömeges beáramlása esetén nyúj-
tandó átmeneti védelem minimumkövetelményeirõl, vala-
mint a tagállamok e személyek befogadása és a befogadás
következményeinek viselése tekintetében tett erõfeszítései
közötti egyensúly elõmozdítására irányuló intézkedések-
rõl szóló, 2001. július 20-i, 2001/55/EK tanácsi irányelvet
(a továbbiakban: 2001/55/EK irányelv) alkalmazó más ál-
lam részesíti ideiglenes védelemben, a menedékes – a csa-
lád egységének biztosítása céljából – kezdeményezheti a
menekültügyi hatóságnál, hogy a továbbiakban õt is ezen
állam részesítse ideiglenes védelemben.

(2) A menekültügyi hatóság a menedékes (1) bekezdés
szerinti kezdeményezésére megkeresi az érintett államot
arra nézve, hogy a menedékest – a család egységének biz-
tosítása céljából – ideiglenes védelemben részesíti-e.

(3) Ha a megkeresett állam vállalja, hogy a menedékest
ideiglenes védelemben részesíti, a menekültügyi hatóság a
menedékeskénti elismerést a Tv. 25. § (2) bekezdés
a) pontja alapján visszavonja, és a menedékest az e rende-
let 4. mellékletében meghatározott igazolvánnyal látja el.

(4) Ha a megkeresett állam a menedékes ideiglenes vé-
delemben részesítését nem vállalja, a menekültügyi ható-
ság errõl a menedékest értesíti, egyidejûleg tájékoztatja a
Tv. 20. § (2) bekezdésében foglaltakról.

106. §

(1) Ha a Tv. 19. § a) pontja alapján menedékesként elis-
mert személyek száma meghaladja a Magyar Köztársaság-
nak a Tanács határozatában megállapított befogadóképes-
ségét, a menekültügyi hatóság a befogadóképességet meg-
haladó számú menedékes átadása céljából – a Bizottság
egyidejû értesítése mellett – megkereséssel fordulhat a
2001/55/EK irányelvet alkalmazó más államhoz.

(2) A Magyar Köztársaság (1) bekezdés szerinti befoga-
dóképességét a miniszter a külpolitikáért és az adópoliti-
káért felelõs miniszterrel egyetértésben állapítja meg.

(3) Ha a megkeresett állam menedékes átvételét vállal-
ja, a menekültügyi hatóság a menedékest a megkeresett ál-
lam részére csak a menedékes beleegyezésével adhatja át.
Ennek érdekében a menekültügyi hatóság a menedékest az
átadást megelõzõen meghallgatja. A meghallgatásról jegy-
zõkönyvet kell készíteni.

(4) Ha a menedékes hozzájárul ahhoz, hogy a Magyar
Köztársaság helyett a megkeresett állam részesítse ideigle-
nes védelemben, a menekültügyi hatóság a menedékes-
kénti elismerést a Tv. 25. § (2) bekezdés a) pontja alapján
visszavonja, és a menedékest az e rendelet 4. mellékleté-
ben meghatározott igazolvánnyal látja el.

Menedékes átvétele

107. §

(1) Ha a menekültügyi hatóságot a 2001/55/EK irányel-
vet alkalmazó más állam ideiglenes védelemben részesített
személy átadása céljából megkeresi, a menekültügyi ható-
ság az átvételrõl a Magyar Köztársaságnak a Tanács hatá-
rozatában megállapított befogadóképessége alapján dönt.

(2) Az (1) bekezdés alapján átvett külföldit a feltételek
vizsgálata nélkül menedékesként kell elismerni.

(3) Ha a megkeresõ állam az átvételt a család egységé-
nek biztosítása céljából kezdeményezi, és a családtag átvé-
telével a menedékes egyetért, a menekültügyi hatóság az
átvételt nem tagadhatja meg azon az alapon, hogy az a Ma-
gyar Köztársaság befogadóképességére tekintettel nem
teljesíthetõ.

(4) A (3) bekezdés nem zárja ki annak kezdeményezé-
sét, hogy a családegyesítésre a megkeresõ államban kerül-
jön sor, feltéve, hogy ezzel a menedékes egyetért. A mene-
kültügyi hatóság a menedékest az egyetértés beszerzése
érdekében meghallgatja. A meghallgatásról jegyzõköny-
vet kell készíteni.
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108. §

A menedékeskénti elismerésnek a Tv. 25. § (2) bekez-
dés c) pontja alapján történõ visszavonása nem akadálya
annak, hogy a menekültügyi hatóság a származási országá-
ból visszatért külföldit – kérelmére – ismételten menedé-
kesként ismerje el, feltéve, hogy rá nézve a Tv. 20. §
(1) bekezdésében foglalt feltétel fennáll.

IX. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Hatályba léptetõ és hatályon kívül helyezõ
rendelkezések

109. §

(1) Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba.

(2) Ez a bekezdés, a (3) bekezdés, a 111–116. §, a
111. §-t megelõzõ alcím, valamint a szabad mozgás és tar-
tózkodás jogával rendelkezõ személyek beutazásáról és
tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvénnyel, valamint a
harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartóz-
kodásáról szóló 2007. évi II. törvénnyel összefüggõ egyes
kormányrendeletek módosításáról szóló 115/2007.
(V. 24.) Korm. rendelet 2008. január 2-án hatályát veszti.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti

a) a magánszálláshelyek idegenforgalmi célú hasznosí-
tásáról szóló 110/1997. (VI. 25.) Korm. rendelet 4. §
(5)–(6) bekezdése;

b) a menedékjogról szóló 1997. évi CXXXIX. törvény
hatálya alá tartozó külföldiek ellátásáról és támogatásáról
szóló 25/1998. (II. 18.) Korm. rendelet;

c) a menedékjogról szóló 1997. évi CXXXIX. törvény
hatálya alá tartozó külföldiek ellátásáról és támogatásáról
szóló 25/1998. (II. 18.) Korm. rendelet módosításáról
szóló 171/2001. (IX. 26.) Korm. rendelet;

d) a menekültügyi eljárás részletes szabályairól és a
menedékesek okmányairól szóló 172/2001. (IX. 26.)
Korm. rendelet;

e) a Belügyminisztérium Bevándorlási és Állampolgár-
sági Hivatal létrehozásáról szóló 162/1999. (XI. 19.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 173/2001. (IX. 26.)
Korm. rendelet;

f) a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló
2001. évi XXXIX. törvény végrehajtásáról szóló
170/2001. (IX. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló
99/2002. (V. 5.) Korm. rendelet;

g) a Belügyminisztérium Bevándorlási és Állampol-
gársági Hivatal létrehozásáról szóló 162/1999. (XI. 19.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 214/2002. (X. 17.)
Korm. rendelet;

h) az államháztartás mûködési rendjérõl szóló
217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet, valamint a Magyar
Államkincstár Részvénytársaság és az Államháztartási Hi-
vatal átszervezése miatt szükségessé váló kormányrende-
letek módosításáról szóló 89/2003. (VI. 25.) Korm. rende-
let 96. § g) pontja;

i) a menedékjogról szóló 1997. évi CXXXIX. törvény
hatálya alá tartozó külföldiek ellátásáról és támogatásáról
szóló 25/1998. (II. 18.) Korm. rendelet módosításáról
szóló 12/2004. (II. 5.) Korm. rendelet;

j) a menekültügyi eljárás részletes szabályairól és a me-
nedékesek okmányairól szóló 172/2001. (IX. 26.) Korm.
rendelet, valamint a Belügyminisztérium Bevándorlási és
Állampolgársági Hivatal létrehozásáról szóló 162/1999.
(XI. 19.) Korm. rendelet módosításáról szóló 278/2004.
(X. 12.) Korm. rendelet;

k) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás álta-
lános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény hatályba-
lépésével összefüggõ, egyes belügyi ágazati feladatokat
érintõ kormányrendeletek módosításáról szóló 223/2005.
(X. 13.) Korm. rendelet 7–12. §-a;

l) az Igazságügyi Hivatalról szóló 303/2006. (XII. 23.)
Korm. rendelet 24. § (2) bekezdése, valamint 25. §-a.

Átmeneti rendelkezések

110. §

(1) A rendelet hatálybalépése elõtt megtérítési kötele-
zettséggel nyújtott támogatásokra fennálló visszafizetési
igényt a támogatási szerzõdésben foglaltaktól függõen a
jegyzõ érvényesíti.

(2) Ha a menekült a rendelet hatálybalépése elõtt meg-
kötött szerzõdés alapján az otthonteremtési támogatás tör-
lesztõ részleteit az önkormányzathoz fizeti be, a jegyzõ
félévente tájékoztatja a Hivatalt a törlesztésrõl.

Módosuló rendelkezések

111. §

(1) A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény
végrehajtásáról szóló 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Utv. Vhr.) 2. § (1) bekezdése a következõ
új c) ponttal egészül ki, ezzel egyidejûleg az eredeti
c)–d) pont megjelölése d)–e)-re változik:

[E rendelet alkalmazásában az útlevél mellett az úti ok-
mányok fajtái:]

„c) az oltalmazottként elismert személyek úti okmá-
nya;”

(2) Az Utv. Vhr. 2. § (1) bekezdése a következõ f) pont-
tal egészül ki:
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[E rendelet alkalmazásában az útlevél mellett az úti ok-
mányok fajtái:]

„f) a menekültként elismert személy, az oltalmazottként
elismert személy és a menedékes egyszeri visszautazásra
jogosító úti okmánya.”

(3) Az Utv. Vhr. 4. § (2) bekezdése a következõ c) pont-
tal egészül ki:

[A külképviselet hatáskörébe tartozik:]
„c) a menekültként elismert személy, az oltalmazottként

elismert személy és a menedékes egyszeri visszautazásra
jogosító úti okmányával kapcsolatos hatósági eljárás.”

(4) Az Utv. Vhr. 11. §-a a következõ (4) bekezdéssel
egészül ki:

„(4) A menedékes úti okmánya tartalmazza:
a) a kérelmezõ családi és utónevét, születési helyét,

idejét, nemét, állampolgárságát vagy hontalanságát, arc-
képmását, saját kezû aláírását;

b) a menedékes jogállást igazoló okmány számát, az
okmányt kiállító hatóság megnevezését, továbbá a kérel-
mezõ jogállására vonatkozó bejegyzést;

c) az úti okmány megnevezését, számát, keltét, érvé-
nyességi idejét, a kiállító magyar útlevélhatóság megneve-
zését és bélyegzõlenyomatát.”

(5) Az Utv. Vhr. a következõ 11/A. és 11/B. §-sal és al-
címekkel egészül ki:

„A menekültként elismert személyek kétnyelvû
úti okmánya és az oltalmazottként elismert személyek

úti okmánya

11/A. § (1) A menekültként elismert személyek kétnyel-
vû úti okmánya és az oltalmazottként elismert személyek
úti okmánya egy évig érvényes.

(2) Az oltalmazottként elismert személyek úti okmánya
32 számozott oldalt tartalmazó füzet.

(3) Az oltalmazottként elismert személyek úti okmánya
tartalmazza:

a) a kérelmezõ családi és utónevét, születési helyét,
idejét, nemét, állampolgárságát vagy hontalanságát, arc-
képmását, saját kezû aláírását;

b) a kérelmezõ oltalmazott jogállására vonatkozó be-
jegyzést;

c) az úti okmány megnevezését, számát, keltét, érvé-
nyességi idejét, a kiállító magyar útlevélhatóság megneve-
zését és bélyegzõlenyomatát.

A menekültként elismert személy, az oltalmazottként
elismert személy és a menedékes egyszeri visszautazásra

jogosító úti okmánya

11/B. § (1) A menekültként elismert személy, az oltal-
mazottként elismert személy és a menedékes az elveszett,
eltulajdonított, megrongálódott, illetve személyazonosság
megállapítására más módon alkalmatlanná vált úti okmá-
nya helyett Magyarországra történõ egyszeri visszautazás-
ra jogosító úti okmányra jogosult.

(2) Az úti okmány tartalmazza:
a) a kérelmezõ családi és utónevét, születési helyét,

idejét, nemét, állampolgárságát vagy hontalanságát, arc-
képmását, saját kezû aláírását;

b) a kérelmezõ menekült, oltalmazott vagy menedékes
jogállására vonatkozó bejegyzést;

c) az úti okmány megnevezését, számát, keltét, érvé-
nyességi idejét, a kiállító magyar útlevélhatóság megneve-
zését és bélyegzõlenyomatát.”

(6) Az Utv. Vhr. 13. § (3) bekezdése helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:

„(3) Az úti okmány iránti kérelem, illetve az új úti ok-
mány átvételekor leadott úti okmány átvételérõl elismer-
vényt kell kiállítani. A leadott útlevelet, a menekültként el-
ismert személy kétnyelvû úti okmányát, illetve az oltalma-
zottként elismert személy úti okmányát a kérelmezõ kéré-
sére érvénytelenítve vissza kell adni. A vissza nem adott
útlevél megsemmisítésérõl a Hivatal útján kell intézkedni,
a menekültként elismert személy kétnyelvû úti okmányát,
illetve az oltalmazottként elismert személy úti okmányát a
Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal illetékes területi
szerve megsemmisíti.”

(7) Az Utv. Vhr. 14. § (1) bekezdése a következõ
e) ponttal egészül ki:

[A kérelmezõ]
„e) a menekültként elismert személy, az oltalmazottként

elismert személy és a menedékes egyszeri visszautazásra
jogosító úti okmánya iránti kérelmet a külképviseletnél”

(8) Az Utv. Vhr. 31. §-a a következõ (4) bekezdéssel
egészül ki:

„(4) E rendelet 2. § (1) bekezdés b) és c) pontja, vala-
mint 11/A. §-a a harmadik országok állampolgárainak, il-
letve a hontalan személyeknek menekültként vagy a más
okból nemzetközi védelemre jogosultként való elismeré-
sének feltételeirõl és az e státuszok tartalmára vonatkozó
minimumszabályokról szóló, 2004. április 29-i
2004/83/EK tanácsi irányelv 25. cikkének való megfele-
lést szolgálja.”

(9) Az Utv. Vhr. 6. § (1) bekezdésében a „menekültként
elismert személyek kétnyelvû úti okmányával, továbbá a
menedékesek úti okmányával” szövegrész helyébe a „me-
nekültként elismert személyek kétnyelvû úti okmányával,
az oltalmazottként elismert személyek úti okmányával, to-
vábbá a menedékesek úti okmányával” szöveg, 11. §
(1) bekezdésében az „utazásának idõtartamára, de legfel-
jebb hat hónapra érvényes úti okmánnyal lehet” szöveg-
rész helyébe a „hat hónapra érvényes úti okmánnyal kell”
szöveg, 11. § (3) bekezdésében a „csak egyszeri utazásra”
szövegrész helyébe az „egyszeri kiutazásra és visszauta-
zásra” szöveg, 14. § (1) bekezdés c) pontjában a „mene-
kültként elismert személy kétnyelvû úti okmánya, vala-
mint a menedékes úti okmánya iránti kérelmet” szövegrész
helyébe a „menekültként elismert személy kétnyelvû úti
okmánya, az oltalmazottként elismert személy úti okmá-
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nya, valamint a menedékes úti okmánya iránti kérelmet”
szöveg, 17. § (3) bekezdésében az „útlevél” szövegrész he-
lyébe „úti okmány” szöveg, 23. § (1) bekezdésében az „a
Hivatalnál” szövegrész helyébe az „az eljáró útlevélható-
ságnál” szöveg lép.

112. §

(1) A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalról szóló
162/1999. (XI. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
BÁHr.) 2. § (4) bekezdésében a „menekülteket befogadó
állomások” szövegrész helyébe a „befogadó állomások”
szöveg lép.

(2) A BÁHr. a következõ 4/A. §-sal egészül ki:
„4/A. § (1) A Hivatalt a fõigazgató vezeti.
(2) Fõigazgatói megbízást az a köztisztviselõ kaphat,

aki állam- és jogtudományi egyetemi végzettséggel, vala-
mint jogi vagy közigazgatási szakvizsgával rendelkezik.”

113. §

A közigazgatási hatósági eljárásban a személyes költ-
ségmentesség megállapításáról szóló 180/2005. (IX. 9.)
Korm. rendelet 4. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

[Költségmentességben lehet részesíteni – jövedelmi és
vagyoni helyzetének vizsgálata nélkül – azt a felet is, aki a
kérelem benyújtásakor]

„d) menekült, menedékes, illetve menekültkénti vagy
oltalmazottkénti elismerését kérõ vagy menedékeskénti el-
ismerését kérõ személy számára biztosított ellátásra és tá-
mogatásra jogosult.”

114. §

(1) A közforgalmú személyszállítási utazási kedvezmé-
nyekrõl szóló 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet (a továb-
biakban: Utazási kedvezményekrõl szóló Korm. rend.)
6. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„6. § Az 1. mellékletben meghatározott utazási kedvez-
mény igénybevételére jogosult

a) a tartózkodási engedéllyel rendelkezõ menekültkén-
ti vagy oltalmazottkénti elismerését kérõ, valamint a me-
nedékeskénti elismerését kérõ személy, továbbá

b) a menekült és a menedékes
a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által kiállított
igazolás alapján az igazolásban meghatározott viszony-
latra és alkalommal.”

(2) Az Utazási kedvezményekrõl szóló Korm. rend.
1. mellékletének 26. pontja feletti sorban a „Menekültkénti
elismerését kérõ személyek utazási kedvezményei” szö-
vegrész helyébe a „Menekültkénti vagy oltalmazottkénti

elismerését kérõ, a menedékeskénti elismerését kérõ sze-
mélyek, valamint a menekültek és a menedékesek utazási
kedvezményei” szöveg lép.

(3) Az Utazási kedvezményekrõl szóló Korm. rend.
1. mellékletének 26. pontjában a „tartózkodási engedéllyel
rendelkezõ menekültkénti elismerést kérõ személy” szö-
vegrész helyébe a „tartózkodási engedéllyel, valamint a
Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által kiállított
igazolással rendelkezõ, menekültkénti vagy oltalmazott-
kénti elismerését kérõ, valamint a menedékeskénti elisme-
rését kérõ személy” szöveg lép.

(4) Az Utazási kedvezményekrõl szóló Korm. rend.
1. mellékletének 27. pontjában a „menekültkénti elisme-
rést kérõ személy egy alkalommal” szövegrész helyébe a
„a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által kiállított
igazolással rendelkezõ menekült és menedékes” szöveg
lép.

115. §

(1) A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ
személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi
I. törvény végrehajtásáról szóló 113/2007. (V. 24.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Szmtv. Vhr.) 63. § (2) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az egészségbiztosítási szolgáltatások ellátási iga-
zolvánnyal vehetõk igénybe.”

(2) Az Szmtv. Vhr. 63. §-a a következõ új (3)–(4) bekez-
déssel egészül ki:

„(3) Az egészségügyi szolgáltató az elvégzett szolgálta-
tást – az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási
Alapból történõ finanszírozásának részletes szabályairól
szóló jogszabály által – az adott ellátás jelentésére és el-
számolására elõírt nyomtatványon az OEP egészségügyi
szolgáltató székhelye (telephelye) szerint illetékes szervé-
nek jelenti, amely a térítés ellenjegyzése után a jelentést
továbbítja az OEP részére. A jelentések alapján történõ el-
számolást – az egészségügyi szolgáltatások szerinti részle-
tezésben – az OEP küldi meg havonta az õrzött szállást
fenntartó hatóságnak.

(4) Az egészségügyi szolgáltató az elvégzett szolgálta-
tás költségét – vényköteles készítmények esetében – az
EGT-állampolgár, illetve a családtag tartózkodási jogát
igazoló okmányának számát feltüntetõ vény, valamint a
gyógyszerkészítmény megnevezését, árát és mennyiségét
tartalmazó, az õrzött szállást fenntartó hatóság mint vevõ
részére kiállított összesített számla bemutatásával igényel-
heti vissza. A vényt és a számlát az egészségügyi szolgál-
tató az OEP egészségügyi szolgáltató székhelye (telephe-
lye) szerint illetékes szervéhez továbbítja.”
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116. §

(1) A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról
és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtá-
sáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet (a továb-
biakban: Harmtv. Vhr.) 140. § (2) bekezdés helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„(2) Az egészségbiztosítási szolgáltatások ellátási iga-
zolvánnyal vehetõk igénybe.”

(2) A Harmtv. Vhr. 140. §-a a következõ új (3)–(4) be-
kezdéssel egészül ki:

„(3) Az egészségügyi szolgáltató az elvégzett szolgálta-
tást – az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási
Alapból történõ finanszírozásának részletes szabályairól
szóló jogszabály által – az adott ellátás jelentésére és el-
számolására elõírt nyomtatványon az OEP egészségügyi
szolgáltató székhelye (telephelye) szerint illetékes szervé-
nek jelenti, amely a térítés ellenjegyzése után a jelentést
továbbítja az OEP részére. A jelentések alapján történõ el-
számolást – az egészségügyi szolgáltatások szerinti részle-
tezésben – az OEP küldi meg havonta az idegenrendészeti
szállást fenntartó hatóságnak.

(4) Az egészségügyi szolgáltató az elvégzett szolgálta-
tás költségét – vényköteles készítmények esetében – a har-
madik országbeli állampolgár tartózkodásra jogosító en-
gedélyének számát feltüntetõ vény, valamint a gyógyszer-
készítmény megnevezését, árát és mennyiségét tartalma-
zó, az idegenrendészeti szállást fenntartó hatóság mint
vevõ részére kiállított összesített számla bemutatásával
igényelheti vissza. A vényt és a számlát az egészségügyi
szolgáltató az OEP egészségügyi szolgáltató székhelye
(telephelye) szerint illetékes szervéhez továbbítja.”

Az Európai Unió jogának való megfelelés

117. §

(1) E rendelet – a menedékjogról szóló 2007. évi
LXXX. törvénnyel együtt – a következõ közösségi jogi ak-
tusoknak történõ megfelelést szolgálja:

a) az Európai Közösségek bevándorlásért felelõs mi-
nisztereinek 1992. november 30-i állásfoglalása a nyilván-
valóan alaptalan menedékjogi kérelmekrõl;

b) az Európai Közösségek bevándorlásért felelõs mi-
nisztereinek 1992. november 30-i állásfoglalása a harma-
dik befogadó országokra vonatkozó kérdések összehan-
golt megközelítésérõl;

c) az Európai Közösségek bevándorlásért felelõs mi-
nisztereinek Londonban, 1992. november 30-án és decem-
ber 1-jén meghozott állásfoglalásai azokról az országok-
ról, amelyekben az üldöztetésnek nincs komoly veszélye;

d) a Tanács 1995. június 20-i állásfoglalása a mene-
kültügyi eljárások minimális garanciáiról;

e) a Tanács 1995. szeptember 25-i állásfoglalása az
ideiglenes védelemben részesülõ személyek belépésével

és tartózkodásával kapcsolatos kötelezettség megosztásá-
ról;

f) a Tanács 1997. június 26-i állásfoglalása a harmadik
államból származó kísérõ nélküli kiskorúakról;

g) a Tanács 2001/55/EK irányelve (2001. július 20.) a
lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek tömeges be-
áramlása esetén nyújtandó átmeneti védelem minimum
követelményeirõl, valamint a tagállamok e személyek be-
fogadása és a befogadás következményeinek viselése te-
kintetében tett erõfeszítései közötti egyensúly elõmozdítá-
sára irányuló intézkedésekrõl 7. cikk (1) bekezdés,
13. cikk, 15. cikk (2)–(3) és (5) bekezdés, 16. cikk, 21.
cikk (1) bekezdés, 25. cikk (1) bekezdés, 26. cikk (1)–(2)
és (5) bekezdés;

h) a Tanács 2003/9/EK irányelve (2003. január 27.) a
menedékkérõk befogadása minimumszabályainak megál-
lapításáról 5. cikk, 7. cikk (2) és (4) bekezdés, 8. cikk,
9. cikk, 13. cikk (2)–(5), 14. cikk (1)–(4) bekezdés, 15.
cikk, 16. cikk (1) bekezdés b) pont, 16. cikk (4) bekezdés,
17. cikk (1) bekezdés, 18. cikk (2) bekezdés, 19. cikk
(2)–(3) bekezdés, 20. cikk;

i) a Tanács 2004/83/EK irányelve (2004. április 29.) a
harmadik országok állampolgárainak, illetve a hontalan
személyeknek menekültként vagy a más okból nemzetközi
védelemre jogosultként való elismerésének feltételeirõl és
az e státuszok tartalmára vonatkozó minimumszabályok-
ról 4. cikk (3) bekezdés, 7. cikk (3) bekezdés, 8. cikk
(1) bekezdés, 9. cikk (3) bekezdés, 11. cikk (2) bekezdés,
14. cikk (2) bekezdés, 16. cikk (2) bekezdés, 19. cikk
(4) bekezdés, 23. cikk (1)–(2) bekezdés, 25. cikk (2) be-
kezdés, 27. cikk (2)–(3) bekezdés, 29. cikk (3) bekezdés,
30. cikk (5) bekezdés, 33. cikk, 34. cikk;

j) a Tanács 2005/85/EK irányelve (2005. december 1.)
a menekültstátusz megadására és visszavonására vonatko-
zó tagállami eljárások minimumszabályairól 6. cikk
(5) bekezdés, 8. cikk (2) bekezdés b) pont, 10. cikk (1) be-
kezdés a) és b) pont, 11. cikk (2) bekezdés b) pont, 12. cikk
(1) és (3) bekezdés, 13. cikk (1)–(3) és (4) bekezdés,
16. cikk (3) és (4) bekezdés, 17. cikk (1) bekezdés, (5) be-
kezdés a) pont, (6) bekezdés, 22. cikk, 27. cikk (2) bekez-
dés b) és c) pont, 27. cikk (3) bekezdés b) pont, 27. cikk
(5) bekezdés, 29. cikk (4)–(5) és (7) bekezdés, 30. cikk (5)
és (6) bekezdés, 32. cikk (3) bekezdés, 34. cikk (2) bekez-
dés a) és b) pont, 35. cikk (3) bekezdés c) és d) pont, 38.
cikk (1) bekezdés b)–d) pont, 38. cikk (2)–(3) bekezdés.

(2) E rendelet – a menedékjogról szóló 2007. évi
LXXX. törvénnyel együtt – a következõ közösségi jogi ak-
tusok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít
meg:

a) a Tanács 2725/2000/EK (2000. december 11.) ren-
delete a dublini egyezmény hatékony alkalmazása érdeké-
ben az ujjlenyomatok összehasonlítására irányuló „Euro-
dac” létrehozásáról;

b) a Tanács 343/2003/EK (2003. február 18.) rendelete
az egy harmadik ország állampolgára által a tagállamok
egyikében benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizs-
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gálásáért felelõs tagállam meghatározására vonatkozó fel-
tételek és eljárási szabályok megállapításáról.

(3) E rendelet a következõ közösségi jogi aktusok vég-
rehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg:

a) a Tanács 407/2002/EK rendelete (2002. február 28.)
a Dublini Egyezmény hatékony alkalmazása érdekében az
ujjlenyomatok összehasonlítására irányuló Eurodac létre-
hozásáról szóló 2725/2000/EK rendelet végrehajtására
vonatkozó egyes szabályok megállapításáról;

b) a Bizottság 1560/2003/EK rendelete (2003. szep-
tember 2.) egy harmadik ország állampolgára által a tagál-
lamok egyikében benyújtott menedékjog iránti kérelem
megvizsgálásáért felelõs tagállam meghatározására vonat-
kozó szempontok és eljárási szabályok megállapításáról
szóló 343/2003/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási
szabályainak megállapításáról.

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,
a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
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1. melléklet a 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelethez

A menedékes személyazonosságát és tartózkodási jogát igazoló okmány

Az okmány formája és adattartalma: a harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye egységes formátumá-
nak megállapításáról szóló, 2002. június 13-i, 1030/2002/EK tanácsi rendeletben meghatározottak szerint.

Az okmány formátuma: ID–2 kártya
A megjegyzések között

1. a menedékes jogállásra történõ utalást,
2. a menedékes anyja születési családi és utónevét vagy -neveit,
3. a menedékes szálláshelyét

kell feltüntetni.

2. melléklet a 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelethez

NYILATKOZAT
a menekültként vagy oltalmazottként, valamint a menedékesként történõ elismerését kérõ vagyoni és jövedelmi

helyzetérõl és az abban bekövetkezett változásokról

A) Személyes adatok

A nyilatkozó

a) családi és utóneve: .........................................................................................................................................................
b) születési helye és ideje:..................................................................................................................................................
c) szálláshelyének címe:.....................................................................................................................................................
d) tartózkodási engedélyének száma:.................................................................................................................................

B) Vagyoni adatok

A nyilatkozat benyújtásának idõpontjában az alábbi – Magyarországon rendelkezésemre álló – vagyontárgyakkal ren-
delkezem – nem rendelkezem:

1. ingatlan (olyan ingatlan, melyben nem lakik életvitelszerûen):
nem rendelkezem – rendelkezem, forgalmi érték: Ft

2. gépjármû: nem rendelkezem – rendelkezem, forgalmi érték: Ft
3. gépi meghajtású termelõ- és munkaeszköz:

nem rendelkezem – rendelkezem, forgalmi érték: Ft
4. készpénz: nem rendelkezem – rendelkezem, összeg: Ft
5. takarékbetét: nem rendelkezem – rendelkezem, összeg: Ft



6. értékpapír: nem rendelkezem – rendelkezem, érték: Ft
7. vagyoni értékû jog (tartós földhasználat, földhasználat, haszonélvezet, használat,

külföldiek ingatlanhasználati joga stb.): nem rendelkezem – rendelkezem, érték: Ft
Összes vagyonom (1–7.) összege: Ft

C) Jövedelmi adatok

A nyilatkozat benyújtásának idõpontjában az alábbi – Magyarországon rendelkezésemre álló – jövedelemmel rendel-
kezem – nem rendelkezem:

1. munkaviszonyból származó havi nettó jövedelem:
nem rendelkezem – rendelkezem, összeg: Ft

2. munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó havi nettó jövedelem:
nem rendelkezem – rendelkezem, összeg: Ft

3. vagyontárgyak értékesítésébõl származó jövedelem:
nem rendelkezem – rendelkezem, összeg: Ft

4. egyéb jövedelem: nem rendelkezem – rendelkezem, összeg: Ft
Összes jövedelmem (1–4.) összege: Ft

D) Változás bejelentése

A nyilatkozó köteles haladéktalanul, de legkésõbb 15 napon belül a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalnak
(a továbbiakban: Hivatal) bejelenteni, ha

a) vagyontárgyai külön-külön számított forgalmi értéke (összege) elérte a .................. Ft-ot, együttes forgalmi érté-
ke (összege) a ................................... Ft-ot;

b) saját és vele közös háztartásban élõ házastársa és egyenes ági rokona összes jövedelmének figyelembevételével
számított egy fõre jutó havi jövedelme meghaladja a munkabér mindenkori kötelezõ legkisebb havi összegét
(20....... -ben a .............................. Ft-ot).

E) Nyilatkozat

Kijelentem, hogy a jelen nyilatkozatban foglalt adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy

a) ha vagyonom értéke (összege) vagy jövedelmem havi összege meghaladja ezen Nyilatkozat D) pontjában megha-
tározott értéket (összeget), részemre a befogadási feltételek biztosítását a Hivatal megszünteti, és a jogosulatlanul igény-
be vett ellátás ellenértékének megfizetésére, illetve a támogatási összeg visszafizetésére kötelezhet;

b) a Hivatal – a befogadási feltételek biztosítása során – vagyoni és jövedelmi helyzetemrõl újabb nyilatkozat benyúj-
tására kötelezhet, amelynek 15 napon belül köteles vagyok eleget tenni;

c) a Hivatal a nyilatkozatban szereplõ adatok valódiságát ellenõrizheti;
d) a vagyoni és jövedelmi helyzetemrõl, valamint az abban bekövetkezett változásról kitöltött Nyilatkozatban

valótlan adatok közlése vagy a nyilatkozattétel megtagadása esetén a Hivatal megvonhatja az ellátást és a támogatást.

Dátum: ............................, 20............ év ............ hónap ......... nap.

............................................................................
a nyilatkozó (törvényes képviselõje) aláírása

A nyilatkozatot átvettem:

Dátum: .............................., 20......... év ............. hónap .......... nap.

..........................................................
a Hivatal képviselõjének aláírása

Minden menekültkénti vagy oltalmazottkénti, valamint menedékeskénti elismerését kérõ külön nyilatkozatot tölt ki.
A nyilatkozatot nyomtatott betûvel kell kitölteni.
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3. melléklet a 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelethez

NYILATKOZAT
a menekült, az oltalmazott, valamint a menedékes vagyoni és jövedelmi helyzetérõl, valamint az abban

bekövetkezett változásokról

A) Személyes adatok

A nyilatkozó

a) családi és utóneve: .........................................................................................................................................................
b) születési helye:...............................................................................................................................................................
c) lakóhelyének/tartózkodási helyének/szálláshelyének címe: ..........................................................................................
d) személyazonosító igazolványának/személyazonosságát és tartózkodási jogát igazoló okmányának/az elismerésrõl
szóló jogerõs határozatnak a száma: ...................................................................................................................................

B) Vagyoni adatok

A nyilatkozat benyújtásának idõpontjában az alábbi – Magyarországon rendelkezésemre álló – vagyontárgyakkal ren-
delkezem – nem rendelkezem:

1. ingatlan (olyan ingatlan, melyben nem lakik életvitelszerûen):
nem rendelkezem – rendelkezem, forgalmi érték: Ft

2. gépjármû: nem rendelkezem – rendelkezem, forgalmi érték: Ft
3. gépi meghajtású termelõ- és munkaeszköz:

nem rendelkezem – rendelkezem, forgalmi érték: Ft
4. készpénz: nem rendelkezem – rendelkezem, összeg: Ft
5. takarékbetét: nem rendelkezem – rendelkezem, összeg: Ft
6. értékpapír: nem rendelkezem – rendelkezem, érték: Ft
7. vagyoni értékû jog (tartós földhasználat, földhasználat, haszonélvezet, használat,

külföldiek ingatlanhasználati joga stb.): nem rendelkezem – rendelkezem, érték: Ft
Összes vagyonom (1–7.) összege: Ft

C) Jövedelmi adatok

A nyilatkozat benyújtásának idõpontjában az alábbi – Magyarországon rendelkezésemre álló – jövedelemmel rendel-
kezem – nem rendelkezem:

1. munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó havi nettó
jövedelem és táppénz: nem rendelkezem – rendelkezem, összeg: Ft

2. társas és egyéni vállalkozásból származó havi nettó jövedelem:
nem rendelkezem – rendelkezem, összeg: Ft

3. ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítésbõl származó jövedelem:
nem rendelkezem – rendelkezem, összeg: Ft

4. nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb nyugdíjszerû ellátások:
nem rendelkezem – rendelkezem, összeg: Ft

5. a gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások
(különösen gyed, gyes, gyet, családi pótlék, gyermektartásdíj, árvaellátás):
nem rendelkezem – rendelkezem, összeg: Ft

6. az Igazgatóság, önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított rendszeres
pénzbeli ellátás (munkanélküli járadék, fogyatékossági támogatás, rendszeres szociális
segély, jövedelempótló támogatások stb.):
nem rendelkezem – rendelkezem, összeg: Ft
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7. föld bérbeadásából származó jövedelem: nem rendelkezem – rendelkezem, összeg: Ft
8. egyéb (különösen ösztöndíj, értékpapírból származó, õstermelõi, kis összegû kifizeté-

sekbõl származó stb.) jövedelem: nem rendelkezem – rendelkezem, összeg:
Ft

Összes jövedelem (1–8-ig): nem rendelkezem – rendelkezem, összeg: Ft

D) Változás bejelentése

A menekült, az oltalmazott, valamint a menedékes, ha befogadó állomáson tartózkodik a Bevándorlási és Állampol-
gársági Hivatalnak (a továbbiakban: Hivatal), egyébként pedig a lakóhelye (tartózkodási helye, szálláshelye) szerint ille-
tékes települési önkormányzat jegyzõjének köteles haladéktalanul, de legkésõbb 15 napon belül bejelenteni, ha

a) vagyontárgyai külön-külön számított forgalmi értéke (összege) elérte a ........................ Ft-ot, együttes forgalmi
értéke (összege) a ...................................... Ft-ot;

b) a saját és vele közös háztartásban élõ házastársa és egyenes ági rokona összes jövedelmének figyelembevételével
számított egy fõre jutó havi jövedelme meghaladja az országos havi nettó átlagkereset Központi Statisztikai Hivatal éves
tájékoztatójában közzétett mértékét (20............ -ben a ....................................... Ft-ot).

E) Nyilatkozat

Kijelentem, hogy a jelen nyilatkozatban foglalt adatok a valóságnak megfelelnek.

Tudomásul veszem, hogy
a) ha vagyonom értéke (összege) vagy jövedelmem havi összege meghaladja ezen Nyilatkozat D) pontjában megha-

tározott értéket (összeget), a részemre biztosított ellátások és támogatások folyósítását a Hivatal, illetve a jegyzõ meg-
szünteti, és a jogosulatlanul igénybe vett ellátás ellenértékének megfizetésére, illetve a támogatási összeg visszafizetésé-
re kötelezhet;

b) ha térítésmentes ellátásban, illetve támogatásban részesülök, a Hivatal, illetve a jegyzõ vagyoni és jövedelmi hely-
zetemrõl újabb nyilatkozat benyújtására kötelezhet, amelynek 15 napon belül köteles vagyok eleget tenni;

c) a vagyoni és jövedelmi helyzetemben bekövetkezett, ezen Nyilatkozat D) pontja szerinti változás bejelentésének
elmulasztása esetén, illetve a vagyoni és jövedelmi helyzetemrõl szóló újabb nyilatkozat határidõben történõ benyújtásá-
nak elmulasztása esetén a Hivatal, illetve a jegyzõ az ellátás vagy a pénzbeli támogatás folyósítását a nyilatkozat benyúj-
tásáig felfüggesztheti;

d) a Hivatal és a jegyzõ a nyilatkozatban szereplõ adatok valódiságát ellenõrizheti;
e) a vagyoni és jövedelmi helyzetemrõl, valamint az abban bekövetkezett változásról kitöltött Nyilatkozatban

valótlan adatok közlése vagy a nyilatkozattétel megtagadása esetén a Hivatal megvonhatja az ellátást és a támogatást;
f) ha a harminc napot meghaladó külföldi tartózkodásomat vagy más akadályoztatásomat a Hivatalnak vagy a jegyzõ-

nek bejelentem, a támogatás folyósítása a távollétem idõtartama alatt, illetve az akadályoztatásom megszûnéséig szüne-
tel.

Dátum: ....................., 20.............. év ............ hónap .......... nap.

...........................................................................
a nyilatkozó (törvényes képviselõje) aláírása

A nyilatkozatot átvettem:

Dátum: ........................, 20.............. év ............. hónap .......... nap.

..........................................................
a Hivatal képviselõjének aláírása

Minden menekült, oltalmazott és menedékes külön nyilatkozatot tölt ki.
A nyilatkozatot nyomtatott betûvel kell kitölteni.
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4. melléklet a 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelethez

Igazolvány

Az igazolványt kiállító tagállam neve:................................................................................................................................

Hivatkozási szám*: .............................................................................................................................................................
Ezt az igazolványt a lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek tömeges beáramlása esetén nyújtandó átmeneti véde-
lem minimumkövetelményeirõl, valamint a tagállamok e személyek befogadása s a befogadás következményeinek vise-
lésére tett erõfeszítései közötti egyensúly elõsegítésére irányuló intézkedésekrõl szóló, 2001. július 20-i 2001/55/EK
irányelv 26. cikke alapján bocsátottuk ki.
Az igazolvány kizárólag a(z) ........................................................................ 1-ból ................. 2-ba történõ áttelepülésre
érvényes.
Az érintett személy ........................................................ 3-ig köteles megjelenni ......................................................... 4.

Az igazolvány kiállításának helye: .....................................................................................................................................
VEZETÉKNÉV: .................................................................................................................................................................
KERESZTNEVEK: ............................................................................................................................................................
SZÜLETÉSI HELY ÉS IDÕ: .............................................................................................................................................
Kiskorú esetén a felelõs felnõtt neve(i): .............................................................................................................................
AZ IGAZOLVÁNY TULAJDONOSÁNAK NEME: .......................................................................................................
ÁLLAMPOLGÁRSÁGA:...................................................................................................................................................

A kiállítás dátuma: .......................................................

FÉNYKÉP

BÉLYEGZÕ

A kedvezményezett aláírása: ................................. Az illetékes hatóságok részérõl: ...................................................
Az igazolvány tulajdonosát a hatóságok a következõk alapján azonosították: .......................................................... 5 6

Az igazolvány tulajdonosának személyazonossága nem volt megállapítható: .................................................................
Ezt a dokumentumot kizárólag a 2001/55/EK irányelv 26. cikke értelmében állították ki, és az semmiféleképpen sem
képez a külsõ határok átlépésére jogosító úti okmányokkal, vagy az érintett személy személyazonosságát igazoló okmá-
nyokkal egyenértékû dokumentumot.

* A hivatkozási számot az az ország adja ki, amelybõl egy másik tagállamba az áthelyezés történik.
1 Az a tagállam, ahonnan az áthelyezés történik.
2 Az a tagállam, amelyikbe az áthelyezés történik.
3 Az a határidõ, ameddig az érintett személynek érkezésekor a befogadó tagállamban meg kell jelennie.
4 Az a hely, ahol az érintett személynek a befogadó tagállamban érkezésekor meg kell jelennie.
5 A hatóságoknak benyújtott alábbi úti vagy személyi okmányok alapján.
6 Úti vagy személyi okmányokon kívüli más okmányok alapján.
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A Kormány tagjainak
rendeletei

Az igazságügyi és rendészeti miniszter,
valamint a pénzügyminiszter

48/2007. (XI. 9.) IRM–PM
együttes rendelete

az ujj- és tenyérnyomatvétel, a fényképkészítés,
valamint a DNS-mintavétel szabályairól szóló
8/2000. (II. 16.) BM–IM–PM együttes rendelet

módosításáról

A bûnügyi nyilvántartásról és a hatósági erkölcsi bizo-
nyítványról szóló 1999. évi LXXXV. törvény 63. §-ának
d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint az
igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköré-
rõl szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának b)
és h) pontjában, valamint a pénzügyminiszter feladat- és
hatáskörérõl szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet
1. §-ának b) pontjában meghatározott feladatkörben eljár-
va – a legfõbb ügyésszel egyetértésben – a következõket
rendeljük el:

1. §

Az ujj- és tenyérnyomatvétel, a fényképkészítés, vala-
mint a DNS-mintavétel szabályairól szóló 8/2000. (II. 16.)
BM–IM–PM együttes rendelet (a továbbiakban: R.)
3. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„(2) A vám- és pénzügyõrségnél
a) az ujj- és tenyérnyomatvételt, valamint a fényképe-

zést a gyanúsítottal szemben a büntetõeljárást folytató
nyomozó hatóság erre kijelölt tagja,

b) a DNS-mintavételt elsõdlegesen a nyomozó ható-
ságnak a DNS-mintavétel végzésére oktatásban részesült
tagja külön díj felszámolása nélkül, ha ez nem lehetséges
akkor a hatósággal ebbõl a célból megállapodást kötött
egészségügyi szervezet
végzi.”

2. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ nyolcadik napon
lép hatályba, ezzel egyidejûleg az R. 3. §-ának (1) bekez-
désében, valamint a 3/B. §-ának (4) bekezdésében a „bel-
ügyminiszter” szövegrész helyébe az „igazságügyi és ren-
dészeti miniszter” szöveg lép.

(2) Ez a rendelet a hatálybalépését követõ ötödik napon
a hatályát veszti.

Dr. Takács Albert s. k., Dr. Veres János s. k.,
igazságügyi és rendészeti miniszter pénzügyminiszter

III. rész HATÁROZATOK

A Kormány határozatai

A Kormány
1084/2007. (XI. 9.) Korm.

határozata

Életmentõ Emlékérem adományozásáról

A Kormány

életmentés közben tanúsított hõsies magatartásuk elis-
meréseként

Ludovics Attila tatai,

Laczkó Levente ercsi,

Heirich Róbert és

Jégl Tibor mohácsi,

dr. Molnár Csilla kozármislenyi,

Novák Nikolett pécsi,

Ács Richárd barcsi,

Kiss Gábor nyá. tû. fõtörzsõrmester somogyhatvani,

Velner József tabi,

Gerencsér Ferenc,

Gyarmati János,

Makó Sándor és

Thülli György budapesti,

Herczeg Gábor gyömrõi,

Kollár Gyõzõ inárcsi,

Tóth István és

Tóth Tamás balassagyarmati,

Márton Attila dobri,

Mándi József csengeri,

Kerekes Gyula fehérgyarmati,

Benedek Dávid szentesi,

Tóth Katalin Anita mindszenti lakos részére az

ÉLETMENTÕ EMLÉKÉREM

kitüntetõ jelvényt adományozza.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány
1085/2007. (XI. 9.) Korm.

határozata

a Külsõ Határok Alap intézményi rendszerérõl

A Külsõ Határok Alap felhasználását célzó hosszú és
rövid távú programok összeállítása, valamint a támogatás
igénybevételéhez szükséges intézményrendszer kialakítá-
sa érdekében a Kormány a következõ határozatot hozza:

1. A Külsõ Határok Alap forrásainak felhasználásához
szükséges szervezetrendszer mûködtetéséért, az Alap fel-
használásának nyomon követéséért, valamint az Európai
Bizottság részére történõ jelentéstételi kötelezettség telje-
sítéséért az igazságügyi és rendészeti miniszter a felelõs.

2. A Kormány felhívja a pénzügyminisztert, hogy ké-
szítse elõ az Ellenõrzési Hatóságnak a Kormányzati Ellen-
õrzési Hivatalban (KEHI) történõ mûködtetéséhez szüksé-
ges jogszabály-módosításokat és biztosítsa a mûködés
feltételeit.

Felelõs: pénzügyminiszter
Határidõ: azonnal

3. Az igazságügyi és rendészeti miniszter felelõs a Kül-
sõ Határok Alap hosszú (7 éves) és rövid távú (éves) prog-
ramjai elõkészítéséért, a programokkal kapcsolatos tárca-
közi koordináció biztosításáért, valamint az Európai Unió-
val e tárgyban folytatandó szakmai egyeztetések lefoly-
tatásáért.

Felelõs: igazságügyi és rendészeti miniszter
Határidõ: a hosszú távú program esetén:

2007. november 30.
a 2007. évi éves program esetén:

2007. november 30.
a 2008. évi éves program esetén:

2008. február 29., majd 2012-ig évente
október 30.

4. Az igazságügyi és rendészeti miniszter a döntések
elõkészítésével, a hosszú és rövid távú programok szakmai
tartalmának kialakításával összefüggésben egyeztet a
pénzügyminiszterrel, a gazdasági és közlekedési minisz-
terrel, a külügyminiszterrel, a Miniszterelnöki Hivatalt ve-
zetõ miniszterrel, valamint a polgári nemzetbiztonsági
szolgálatok irányításáért felelõs tárca nélküli miniszterrel.

5. A programok tartalmi elemeinek részletes tervezése-
kor figyelembe kell venni az Európai Bizottság által meg-
jelölt stratégiai útmutatást. A több évre szóló, hosszú távú
programban meg kell határozni az egyes célkitûzésekhez
rendelt éves tervezett allokáció összegét.

6. A Külsõ Határok Alap több évre szóló, hosszú távú
programjáról – az igazságügyi és rendészeti miniszternek
a 4. pontban felsorolt miniszterekkel egyeztetetett elõter-
jesztése alapján – a Kormány dönt.

7. A Kormány által jóváhagyott, több évre szóló,
hosszú távú program alapján a rövid távú, éves progra-
mokról a 4. pontban felsorolt miniszterekkel egyeztetve az
igazságügyi és rendészeti miniszter dönt.

8. A 2008. évi költségvetésben az igazságügyi és ren-
dészeti miniszter a Külsõ Határok Alap éves allokációját
figyelembe véve, fejezeti költségvetésében megtervezte és
pályázati úton, a kedvezményezettek, kivéve a Külügymi-
nisztérium, rendelkezésére bocsátja az EU támogatásból
és nemzeti társfinanszírozásból származó elõirányzatot. A
2009–2013. évekre jutó allokáció figyelembevételével, a
Kormány által meghatározott hosszú távú program alapján
az érintett minisztériumok fejezeti költségvetésükben ter-
vezik a nemzeti társfinanszírozás összegét és az igazság-
ügyi és rendészeti miniszter tervezi az EU támogatás teljes
összegét.

Felelõs: az érintett miniszterek
Határidõ: évente a költségvetési tervezésre megadott
határidõ

9. Jelen határozat a közzétételét követõ napon lép
hatályba.

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,
a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter

A Miniszterelnök határozatai

A Miniszterelnök
77/2007. (XI. 9.) ME

határozata
szakállamtitkár megbízatásának megszûnésérõl

A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kor-
mány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006.
évi LVII. törvény 58. § c) pontja alapján, a külügyminisz-
ter javaslatára

dr. Udvardi Ivánt,

a Külügyminisztérium szakállamtitkárát e tisztségébõl

– 2007. október 31-i hatállyal –

felmentem.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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A Miniszterelnök
78/2007. (XI. 9.) ME

határozata

az Egyenlõ Bánásmód Tanácsadó Testület tagjának
felkérésérõl

Az egyenlõ bánásmódról és az esélyegyenlõség elõ-
mozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 17/C. §
(1) bekezdése alapján, az igazságügyi és rendészeti mi-
niszter javaslatára

dr. Somody Bernadette jogászt, az Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Alkotmány-
jogi Tanszék egyetemi tanársegédjét az Egyenlõ Bánás-
mód Tanácsadó Testület tagsági teendõinek ellátására

– 2007. november 1-jei hatállyal, hatéves idõtartamra –

felkérem.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A Miniszterelnök
79/2007. (XI. 9.) ME

határozata

az Állami Privatizációs és Vagyonkezelõ Zártkörûen
mûködõ Részvénytársaság Igazgatósága elnökének

és tagjainak visszahívásáról

Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelõ Zártkörûen
mûködõ Részvénytársaság Alapító Okiratának módosítá-
sáról szóló 1082/2007. (X. 12.) Korm. határozat 2. pontja
alapján dr. Nagy Jánost, az Állami Privatizációs és Va-
gyonkezelõ Zártkörûen mûködõ Részvénytársaság Igaz-
gatóságának elnökét, illetve Baranyi Imre, dr. Deák Péter
Ferenc, Erdei Tamás, Gilyán György, dr. Kovács Jánosné,
Markó Andrea, dr. Roóz József és dr. Varga Gusztáv igaz-
gatósági tagokat a határozat közzétételének napjától igaz-
gatósági tisztségükbõl felmentem.

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,
a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter

A külügyminiszter
határozatai

A külügyminiszter
33/2007. (XI. 9.) KüM

határozata

a Magyar Köztársaság Kormánya
és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti, Budapesten,

2005. június 21-én aláírt Kulturális, Oktatási,
Tudományos, Sport- és Ifjúsági Egyezmény

kihirdetésérõl szóló
183/2007. (VII. 13.) Korm. rendelet

2–3. §-a hatálybalépésérõl

A 183/2007. (VII. 13.) Korm. rendelettel a Magyar
Közlöny 2007. július 13-i számában kihirdetett, a Magyar
Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya
közötti, Budapesten, 2005. június 21-én aláírt Kulturális,
Oktatási, Tudományos, Sport- és Ifjúsági Együttmûködés-
rõl szóló Egyezmény 17. cikke szerint az Egyezmény
mindkét Fél államában jóváhagyásra szorul, és a jóvá-
hagyás megtörténtérõl szóló diplomáciai jegyzékváltás
napján lép hatályba azzal a megkötéssel, hogy a Felek a
hatálybalépés napjának a késõbbi jegyzék átvételének idõ-
pontját tekintik.

Az Egyezmény 17. cikke szerinti jóváhagyás megtör-
téntérõl szóló diplomáciai jegyzékváltásra 2007. augusz-
tus 2-án került sor.

A fentiekre tekintettel, összhangban a 183/2007.
(VII. 13.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésével megállapí-
tom, hogy a Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh
Köztársaság Kormánya közötti, Budapesten, 2005. június
21-én aláírt Kulturális, Oktatási, Tudományos, Sport- és
Ifjúsági Egyezmény kihirdetésérõl szóló 183/2007.
(VII. 13.) Korm. rendelet 2–3. §-a 2007. augusztus 2-án,
azaz kettõezer-hét augusztus másodikán hatályba léptek.

Dr. Göncz Kinga s. k.,

külügyminiszter
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VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

A Heves Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Földmûvelésügyi Igazgatóságának
(3300 Eger, Szövetkezet út 6.)

h i r d e t m é n y e

A Heves Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Földmûvelésügyi Igazgatósága a földrendezõ és földkiadó bi-
zottságokról szóló 1993. évi II. törvény 4/B. § (5) bekezdése alapján

n y i l v á n o s s o r s o l á s t

tart az Egyetértés Mezõgazdasági Szövetkezet – Tarnalelesz (FA) használatában lévõ, részarány-földtulajdonú földek
kiadása céljából.

A sorsolás helye: Tarnalelesz, Fedémesi u. 4., Általános Mûvelõdési Központ.

A sorsolás idõpontja: 2007. december 11., 10.00 óra.

A sorsoláson részvételre jogosultak köre: az Egyetértés Mezõgazdasági Szövetkezet – Tarnalelesz (FA) gazdálkodási te-
rületén még ki nem adott azon részarány-földtulajdonnal (aranykoronával) rendelkezõ személyek.

A sorsolásra kerülõ földrészletek:

Település: Bükkszék

Sorszám Helyrajzi szám Mûvelési ág
Terület

(ha)
Összes

AK érték
Sorsolandó
AK érték

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozások

1. 027/7 gyep (legelõ) 3,3525 4,31 0,73

2. 027/10 szántó 5,5677 34,73 0,95

3. 031/1 szántó 3,2196 78,24 11,24

4. 031/3 szántó 19,4234 274,76 2,68

Település: Bükkszenterzsébet

Sorszám Helyrajzi szám Mûvelési ág
Terület

(ha)
Összes

AK érték
Sorsolandó
AK érték

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozások

1. 016/65 gyep (legelõ) szántó 1,0893 3,05 3,05

2. 019/23 gyep (legelõ) 0,1367 0,38 0,38

3. 026/6 szántó 10,6660 67,19 4,86

4. 063/12 gyep (rét) 3,6523 50,77 25,20 Bányaszolgalmi jog: MOL

5. 070/2 szántó 7,6121 84,49 6,93

6. 1206 gyep (legelõ) 0,7812 3,83 3,83

7. 1212 gyep (legelõ) 0,8012 3,93 3,93

8. 1217 gyep (legelõ) 0,9285 4,55 4,55

9. 1221 kert 0,1427 1,00 1,00

10. 1225 gyep (legelõ) 0,9526 4,67 4,67

11. 1228 gyep (legelõ) 0,5979 2,93 2,93

12. 1229 szántó 0,2959 1,54 1,54

13. 1237 gyep (legelõ) 0,5332 2,61 2,61

14. 1249 gyep (legelõ) 2,0921 10,25 10,25

15. 1262 gyep (legelõ) 0,8540 4,18 4,18

16. 1265 gyümölcsös 0,2200 3,06 3,06
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Sorszám Helyrajzi szám Mûvelési ág
Terület

(ha)
Összes

AK érték
Sorsolandó
AK érték

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozások

17. 1267 gyümölcsös 0,1133 1,57 1,57

18. 1276 szántó 0,2313 0,65 0,65

19. 1289 gyep (legelõ) 2,1598 10,58 10,58

20. 1296 szántó 0,5272 2,74 2,74

21. 1297 gyep (legelõ) 0,2628 1,29 1,29

22. 1302 gyep (legelõ) 1,6969 8,31 8,31

23. 1304 gyep (legelõ) 0,1071 0,52 0,52

Település: Fedémes

Sorszám Helyrajzi szám Mûvelési ág
Terület

(ha)
Összes

AK érték
Sorsolandó
AK érték

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozások

1. 011/5 gyep (legelõ) 0,0140 0,04 0,04

2. 038/6 erdõ 25,9646 39,95 1,92 Bányaszolgalmi jog: MOL

3. 040/1 szántó 0,1309 0,68 0,68

4. 040/8 szántó 0,2830 2,46 2,46

5. 040/14 szántó 0,0720 0,37 0,37

6. 040/20 szántó 0,5924 5,15 5,15

7. 058/1 gyep (legelõ) 1,6440 4,60 0,34 Bányaszolgalmi jog: MOL

8. 067/1 gyep (legelõ) 0,0301 0,08 0,08

9. 069/1 gyep (legelõ) 0,9686 2,71 2,71

10. 070/3 erdõ 5,3887 10,24 0,56

11. 075/2 gyep (rét) 0,2342 3,26 3,26

12. 087/12 szántó 0,4442 2,31 2,31

13. 087/32 szántó 0,1752 1,52 1,52

14. 087/34 gyep (legelõ), szántó 8,6269 31,92 3,73

15. 506 szántó 0,2042 1,06 1,06

16. 512 gyep (legelõ) 0,5706 1,60 1,60

17. 514 gyep (legelõ) 0,4128 1,16 1,16

18. 515 gyep (legelõ) 0,3667 1,03 1,03

19. 516 gyep (legelõ) 0,6443 1,80 1,80

20. 517 gyep (legelõ) 0,0920 0,26 0,26

21. 518 gyep (legelõ) 0,2402 0,67 0,67

22. 519 gyep (legelõ) 0,2403 0,67 0,67

23. 520 gyep (legelõ) 0,1330 0,37 0,37

24. 521 gyep (legelõ) 0,3167 0,89 0,89

25. 522 gyep (legelõ) 0,2281 0,64 0,64

26. 523 gyep (legelõ) 0,1383 0,39 0,39

27. 528 szántó 0,0617 0,32 0,32

28. 533 kert 0,1043 1,45 1,45

29. 535 gyep (legelõ) 0,2593 0,73 0,73

30. 538/1 kert 0,1230 1,71 1,71

31. 538/2 kert 0,1338 1,86 1,86

32. 540 szántó 0,1454 0,76 0,76

33. 546 szõlõ 0,1985 0,83 0,83

34. 607 kert 0,0290 0,40 0,40
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Sorszám Helyrajzi szám Mûvelési ág
Terület

(ha)
Összes

AK érték
Sorsolandó
AK érték

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozások

35. 628 kert 0,1172 1,63 1,63

36. 648 kert 0,0039 0,05 0,05

37. 655 szántó, szõlõ 0,2824 0,93 0,93

38. 664 szõlõ 0,0575 0,24 0,24

39. 665 kert 0,0968 1,35 1,35

40. 681 szántó 0,1501 0,42 0,42

41. 682 szántó 0,1643 0,46 0,46

42. 684 szõlõ 0,1192 0,50 0,50

43. 688 szántó 0,1909 0,53 0,53

44. 689 szántó 0,4945 1,38 1,38

Település: Szentdomonkos

Sorszám Helyrajzi szám Mûvelési ág
Terület

(ha)
Összes

AK érték
Sorsolandó
AK érték

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozások

1. 09/4 gyep (legelõ), erdõ 24,0998 72,63 8,37

2. 029/2 gyep (rét) 0,8901 6,23 0,30

3. 029/6 gyep (rét) 0,8589 6,01 3,16

4. 043/6 gyep (legelõ), szántó 1,2434 4,01 2,90

5. 068/6 gyep (rét) 0,7089 4,96 1,42

6. 070/26 gyep (rét) 0,4726 3,31 3,31

7. 070/35 szántó 0,1874 2,08 2,08

8. 070/41 gyep (rét) 0,8224 5,76 0,72

9. 077/2 szántó 4,7194 23,23 3,58

10. 077/8 szántó 8,5140 47,04 4,41

11. 0108/7 szántó 0,4287 2,23 0,50

12. 0117/5 szántó 6,8831 35,79 4,73

13. 0117/11 gyep (legelõ) 0,1571 0,05 0,05 Földmérési jelek elhelyezése

14. 0122/5 szántó 0,3481 3,03 0,82

15. 0122/10 szántó, gyep (legelõ) 5,4756 21,03 10,05

16. 0173/16 gyep (legelõ) 0,4451 0,13 0,13

17. 0180/10 szántó, gyep (legelõ) 1,6893 13,97 3,08

18. 0189/3 szántó 3,2207 23,56 1,11

Település: Tarnalelesz

Sorszám Helyrajzi szám Mûvelési ág
Terület

(ha)
Összes

AK érték
Sorsolandó
AK érték

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozások

1. 08 gyep (legelõ) 0,1467 0,41 0,41
2. 018/15 gyep (legelõ) 0,1296 0,36 0,36
3. 032 erdõ 0,0032 0,01 0,01
4. 038/4 erdõ 0,1027 0,05 0,05
5. 043/24 szántó, erdõ, gyep

(legelõ)
35,0939 72,22 2,65

6. 076/9 szántó 1,6071 16,00 16,00
7. 077/16 szántó 0,0775 0,40 0,40
8. 079/1 szántó 0,1346 0,70 0,70
9. 079/3 szántó 0,0560 0,29 0,29

10. 079/5 szántó 0,4986 2,59 2,59
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Sorszám Helyrajzi szám Mûvelési ág
Terület

(ha)
Összes

AK érték
Sorsolandó
AK érték

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozások

11. 079/7 szántó 0,2600 1,35 1,35
12. 079/8 szántó 0,1030 0,54 0,54
13. 079/9 szántó 0,7588 3,95 3,95
14. 079/16 szántó 1,6841 14,65 14,65
15. 092/22 szántó 1,4682 14,47 2,45
16. 098/7 gyep (legelõ), szántó,

erdõ
15,8950 18,82 3,12 Bányaszolgalmi jog: MOL,

Földmérési jelek elhelyezé-
sét biztosító jog: Heves
Megyei Földhivatal

17. 0105/62 szántó 0,7107 1,99 1,99
18. 0134/4 gyep (legelõ) 0,0956 0,27 0,27
19. 0136/2 gyep (rét) 1,4111 19,61 7,64
20. 0184/6 gyep (rét) 0,1828 2,54 2,54
21. 0185/1 gyep (legelõ) 0,4373 1,22 1,22

Település: Váraszó

Sorszám Helyrajzi szám Mûvelési ág
Terület

(ha)
Összes

AK érték
Sorsolandó
AK érték

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozások

1. 09/26 szántó 1,0408 9,05 9,05

Kivett mûvelési ágú területek

Település: Bükkszenterzsébet

Sorszám Helyrajzi szám Mûvelési ág
Terület

(ha)
Összes

AK érték
Sorsolandó
AK érték

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozások

1. 38 beépítetlen terület 0,4707

2. 43/2 beépítetlen terület 0,0237

3. 106/4 beépítetlen terület 0,1328

4. 326/3 beépítetlen terület 0,1972

5. 326/4 beépítetlen terület 0,1972

6. 326/5 beépítetlen terület 0,1972

7. 326/6 beépítetlen terület 0,1972

8. 326/7 beépítetlen terület 0,1972

9. 354 beépítetlen terület 0,2882

10. 562/3 beépítetlen terület 0,3604

11. 563/3 beépítetlen terület 0,1610

12. 0177/2 vízmosás 0,2182

Település: Szentdomonkos

Sorszám Helyrajzi szám Mûvelési ág
Terület

(ha)
Össes

AK érték
Sorsolandó
AK érték

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozások

1. 45 beépítetlen terület 0,1688

2. 303 beépítetlen terület 0,2587

3. 311 beépítetlen terület 0,0358

4. 446/3 beépítetlen terület 0,1051

5. 070/24 mocsár 0,7967
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Település: Tarnalelesz

Sorszám Helyrajzi szám Mûvelési ág
Terület

(ha)
Összes

AK érték
Sorsolandó
AK érték

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozások

1. 018/16 anyagbánya 0,1264

2. 0138/14 mocsár 1,1361 Jogi jelleg: Fokozottan vé-
dett terület
Jogi jelleg: Tarnavidéki
Tájvédelmi Körzet

Természetvédelmi területek

Település: Bükkszenterzsébet

Sorszám Helyrajzi szám Mûvelési ág
Terület

(ha)
Összes

AK érték
Sorsolandó
AK érték

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozások

1. 098/1 szántó 0,3467 3,02 3,02 Jogi jelleg: Tarnavidéki
Tájvédelmi Körzet

2. 0104/6 szántó 0,3625 1,89 1,89 Jogi jelleg: Tarnavidéki
Tájvédelmi Körzet

3. 0132/8* erdõ 423,3756 529,07 58,71 Jogi jelleg: Fokozottan vé-
dett terület*
Jogi jelleg: Tarnavidéki
Tájvédelmi Körzet

4. 0139/1 gyep (legelõ) 28,3198 79,30 2,71 Jogi jelleg: Tarnavidéki
Tájvédelmi Körzet

5. 0140/7 erdõ 0,9811 1,86 0,16 Jogi jelleg: Tarnavidéki
Tájvédelmi Körzet
Földmérési jelek elhelyezé-
sét biztosító jog: Heves
Megyei Földhivatal

* A földrészlet tulajdonba nem adható, csak kártalanítási jogosultság állapítható meg.

Település: Szentdomonkos

Sorszám Helyrajzi szám Mûvelési ág
Terület

(ha)
Összes

AK érték
Sorsolandó
AK érték

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozások

1. 0166/4 gyep (legelõ) 1,1695 0,35 0,35 Jogi jelleg: Tarnavidéki
Tájvédelmi Körzet

2. 0169/1 gyep (legelõ) 0,5047 0,15 0,15 Jogi jelleg: Tarnavidéki
Tájvédelmi Körzet

3. 0171 gyep (legelõ), erdõ 0,6412 0,60 0,60 Jogi jelleg: Tarnavidéki
Tájvédelmi Körzet

Település: Tarnalelesz

Sorszám Helyrajzi szám Mûvelési ág
Terület

(ha)
Összes

AK érték
Sorsolandó
AK érték

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozások

1. 0127 gyep (legelõ), erdõ 4,0672 6,12 1,01 Jogi jelleg: Természetvé-
delmi terület
Jogi jelleg: Tarnavidéki
Tájvédelmi Körzet

2. 0176/2 gyep (legelõ), erdõ 0,2762 0,02 0,02 Jogi jelleg: Tarnavidéki
Tájvédelmi Körzet
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Sorszám Helyrajzi szám Mûvelési ág
Terület

(ha)
Összes

AK érték
Sorsolandó
AK érték

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozások

3. 0176/3 gyep (legelõ) 0,3514 0,11 0,11 Jogi jelleg: Tarnavidéki
Tájvédelmi Körzet

4. 0176/4 gyep (legelõ) 19,2916 34,74 34,74 Jogi jelleg: Tarnavidéki
Tájvédelmi Körzet

A sorsolás nyilvános, azon bárki jelen lehet.

Több részarány-tulajdonos egyezségen alapuló írásbeli igényét, valamint a kisorsolt földrészletekre vonatkozó
csere-megállapodásokat a Földmûvelésügyi Igazgatóság figyelembe veszi. Az egyezségen alapuló közös igényt a sorso-
lás kezdetéig a helyszínen, a cserét – amely csak a tulajdonba adható földrészletekre vonatkozik – a sorsolást követõ
15 napon belül lehet a Földmûvelésügyi Igazgatósághoz írásban benyújtani.

A sorsolás a helyben szokásos módon is meghirdetésre kerül.

A sorsoláson bármely okból meg nem jelenõ jogosult késõbb, a mulasztásra hivatkozva, semmiféle jogot nem érvénye-
síthet, ebbõl az okból a sorsolás eredménye nem változtatható meg.

A megjelenésben akadályozott érdekelt részarány-tulajdonos szabályszerû meghatalmazással ellátott meghatalmazottal
képviseltetheti magát.

Akinek a nyilvános sorsolás jogos érdekét érinti vagy sérti, törvénysértésre hivatkozással a sorsolást követõ 48 órán be-
lül a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatalhoz (1024 Budapest, Keleti Károly u. 24.) címzett, de a Heves Megyei
Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Földmûvelésügyi Igazgatósághoz (3300 Eger, Barkóczy út 7.) benyújtott kifo-
gást nyújthat be.

Szabó József s. k.,
fõigazgató
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I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek

Sze mély ügyi hírek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2885

Ál lás pá lyá za tok

A Mi nisz ter el nö ki Hi va tal pá lyá za tot hir det a kor mány za ti
kom mu ni ká ci ó ért fe le lõs szak ál lam tit kár irá nyí tá sa alá
tar to zó Kül- és Biz ton ság po li ti kai fõ osz tály Po li ti kai osz -
tály fõ osz tály ve ze tõ-he lyet te si mun ka kö ré nek be töl té sé re 2885

Bu da pest III. Ke rü let Ó bu da-Bé kás me gyer Kép vi se lõ-tes tü -
le te a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló, több ször mó do sí -
tott 1992. évi XXII. tv. 10. §-a alap ján (a to váb bi ak ban:
Ktv.) pá lyá za tot hir det Ó bu da-Bé kás me gyer Közterület-
 felügyelet (Bu da pest III., Ju hász Gyu la u. 10.) új on nan
 létrehozandó, ön ál ló költ ség ve té si in téz mény igaz ga tói
mun ka kö ré nek be töl té sé re . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2886

Ó bu da-Bé kás me gyer Köz te rü let-fel ügye let (Bu da pest III.,
Ju hász Gyu la u. 10.) a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló,
több ször mó do sí tott 1992. évi XXII. tv. 10. §-a alap ján
(a to váb bi ak ban: Ktv.) pá lyá za tot hir det köz te rü let-fel -
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Személyi rész

SZEMÉLYÜGYI HÍREK

Az Állami Számvevõszék
személyügyi hírei

Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevõszék elnöke

dr. Dicsõ Ildikót az Államháztartás Központi Szintjét
Ellenõrzõ Igazgatóság számvevõ gyakornokává 2007. ok-
tóber 15-tõl,

Gergely Tildát az Államháztartás Központi Szintjét El-
lenõrzõ Igazgatóság számvevõ gyakornokává 2007. no-
vember 1-jétõl kinevezte;

dr. Beregi Anna osztályvezetõt felmentette saját kéré-
sére a 2.1.3. Egészségügyi-Szociális Intézmények Ellenõr-
zési osztály osztályvezetõi feladatainak ellátása alól, s ez-
zel egy idõben megbízta Winter Zsuzsa számvevõ taná-
csost az osztályvezetõi teendõk ellátásával 2007. novem-
ber 1-jétõl.

ÁLLÁSPÁLYÁZATOK

A Miniszterelnöki Hivatal
pályázatot hirdet

a kormányzati kommunikációért felelõs
szakállamtitkár irányítása alá tartozó

Kül- és Biztonságpolitikai fõosztály, Politikai osztály
fõosztályvezetõ-helyettesi munkakörének

betöltésére
(Hivatkozási szám: VI-ÁJ/149/2007)

A Miniszterelnöki Hivatal a köztisztviselõk jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.)
10. §-a alapján pályázatot hirdet az alábbiak szerint.

1. A betöltendõ munkakör, vezetõi megbízás vagy kine-
vezés esetén a vezetett szervezeti egység megnevezése:

Fõosztályvezetõ-helyettesi munkakör a kormányzati
kommunikációért felelõs szakállamtitkár irányítása alá
tartozó Kül- és Biztonságpolitikai fõosztály Politikai osz-
tályán.

2. Az ellátandó feladatok ismertetése:
– Részvétel a miniszterelnök nemzetközi vonatkozású

programjainak tartalmi elõkészítésében.

– Kül- és biztonságpolitikai relációt érintõ két- és több-
oldalú kapcsolatok keretében felmerülõ kérdések egyezte-
tése az érintett kormányzati szervekkel, szaktárcákkal.

– Közremûködés az együttes kormányülések elõkészí-
tésében.

– Az EU és a NATO keretében végrehajtott civil és ka-
tonai mûveletekben való magyar részvétellel összefüggõ
kérdések egyeztetése és koordinálása.

– Kiemelt területek: nemzetközi terrorizmus elleni
küzdelem; leszerelési és non-proliferációs kérdések; a
NATO magas szintû találkozóinak elõkészítése; nemzet-
közi szervezetekkel (EBESZ, NATO, Európa Tanács)
összefüggõ kérdések kezelése.

3. A munkakör betöltéséhez, illetve a pályázat elnyeré-
séhez jogszabályban elõírt és egyéb szükséges valamennyi
feltétel:

– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– egyetemi szintû jogász, bölcsészettudományi, köz-

gazdasági, mûszaki, természettudományi vagy agrár-fel-
sõoktatásban szerzett szakképzettség,

– angol, valamint német vagy francia nyelv felsõfokú
ismerete,

– legalább 10 év külkapcsolatok területén szerzett ta-
pasztalat,

– C típusú nemzetbiztonsági ellenõrzés.

Elõnyt jelent:
– nemzetközi szervezetnél szerzett tapasztalat.

4. Az illetményre és az egyéb juttatásra vonatkozó tájé-
koztatás:

Az illetményre a Ktv. rendelkezései az irányadók,
egyéb juttatások körében a munkáltató – a Ktv.-ben, illet-
ve a Szociális szabályzatában foglaltak szerint – helyi köz-
lekedési bérletet, étkezési hozzájárulást, ruházati- és uta-
zásiköltség-térítést, lakásbérleti támogatást és üdülési hoz-
zájárulást biztosít.

5. A pályázat benyújtásának feltételei:
A pályázatot postai úton a Miniszterelnöki Hivatal

Munkaügyi, Jogi és Biztonsági fõosztály, 1357 Budapest,
Pf. 2 címére kell benyújtani. A csatolandó anyagok nélküli
szakmai önéletrajzot az allaspalyazatok@meh.hu e-mail
címre is meg kell küldeni. A pályázat hivatkozási számát a
pályázati anyagokon és a postai borítékon is fel kell tün-
tetni.

6. A pályázathoz csatolandó iratok felsorolása:
– a pályázó fényképes szakmai önéletrajza, a referen-

ciát adó személyek megjelölésével,
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– iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló do-
kumentumok fénymásolata,

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-
vány fénymásolata, vagy az igénylõlap postára adását
igazoló szelvény.

7. A pályázat benyújtásának határideje:

2007. november 19.

8. A pályázat elbírálásának határideje: 2007. novem-
ber 29.

9. Az állás betöltésének idõpontja: 2007. november 30.

10. A pályázati eljárásra és a pályázat elbírálásának
módjára vonatkozó tájékoztatás:

Az érvényes pályázatok közül a nyertes pályázatot a ki-
nevezésre jogosult választja ki. A pályázatok értékelésére
a kinevezési jogkör gyakorlójának döntése alapján leg-
alább háromtagú elõkészítõ bizottság hozható létre.
A döntésrõl a pályázókat legkésõbb 8 napon belül postai
úton, vagy – amennyiben pályázati anyagában e-mail cí-
mét is feltüntette – elektronikus levélben értesítjük. A pá-
lyázati kiírással kapcsolatosan további információ a 06 (1)
441-4722-es telefonszámon, illetve az allaspalyazatok@
meh.hu e-mail címen kérhetõ.

Budapest, 2007. október 29.

Miniszterelnöki Hivatal

Budapest III. Kerület Óbuda-Békásmegyer
Képviselõ-testülete

a köztisztviselõk jogállásáról szóló,
többször módosított 1992. évi XXII. tv. 10. §-a

alapján (a továbbiakban: Ktv.)
pályázatot hirdet

Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelet
(Budapest III., Juhász Gyula u. 10.)

újonnan létrehozandó, önálló költségvetési intézmény
igazgatói munkakörének betöltésére

Feladatkör meghatározása:
– a költségvetésben biztosított források felhasználásá-

val a személyi és dologi feltételek megteremtése,
– az intézmény mûködtetéséhez szükséges szabályza-

tok és belsõ utasítások kidolgozása,
– a közterület-felügyeletrõl szóló 1999. évi LXIII. tör-

vény rendelkezései, valamint az alapító okirat szerint az
intézmény irányítása, törvényes mûködésének biztosítása.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– a 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet 1. számú melléklet

I/13. pontja szerinti felsõfokú iskolai végzettség és szak-
képzettség,

– egészségi, fizikai és pszichikai alkalmasság orvosi
igazolása a 78/1999. (XII. 29.) EüM–BM együttes rende-
letben foglaltak szerint.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– közterület-felügyeletnél eltöltött jogviszony,
– közigazgatási szakvizsga,
– számítógép felhasználói szintû ismerete,
– idegen nyelv ismerete,
– intézményvezetõi gyakorlat.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget és egyéb feltételeknek való meg-

feleltetést tanúsító okiratok másolatát,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizo-

nyítványt,
– az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai prog-

ramot,
– a felhívásban megfogalmazott tartalmi követelmé-

nyeket.

A kinevezés, illetve a vezetõi megbízás határozatlan
idõre szól, az illetmény és egyéb juttatások megállapítása a
Ktv. és a hivatal közszolgálati szabályzata alapján tör-
ténik.

A pályázatot a Hivatalos Értesítõben történõ közzététel-
tõl számított 15. napig lehet benyújtani zárt borítékban, a
munkaügyi osztályvezetõnél (1033 Budapest, Fõ tér 3.).

A borítékra kérjük ráírni: „Közterület-felügyeleti igaz-
gatói pályázat”.

Érdeklõdni lehet a Munkaügyi irodán, a 437-8605-ös te-
lefonszámon.

A pályázat elbírálásáról a képviselõ-testület a benyúj-
tásra elõírt határidõt követõ ülésén dönt.

(A pályázatok értékelését a polgármester által kijelölt
háromtagú elõkészítõ bizottság végzi, az igazgató szemé-
lyére a polgármester tesz javaslatot a képviselõ-testü-
letnek.)

Az állás a pályázat elbírálását követõen betölthetõ.
A pályázat eredményérõl a pályázókat írásban tájékoz-

tatjuk a pályázat elbírálásától számított nyolc napon belül.
A képviselõ-testület a pályázat eredménytelenné nyil-

vánításának jogát fenntartja.
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Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelet
(Budapest III., Juhász Gyula u. 10.)

a köztisztviselõk jogállásáról szóló, többször
módosított 1992. évi XXII. tv. 10. §-a alapján

(a továbbiakban: Ktv.)
pályázatot hirdet

közterület-felügyelõi munkakör betöltésére

Feladatkör meghatározása:
A közterület-felügyeletrõl szóló 1999. évi LXIII. tör-

vényben és az intézmény alapító okiratában meghatározott
közterület-felügyelõi feladat- és hatáskörök ellátása.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– a 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet 1. számú melléklet

I/13. pontja szerinti képzettségek valamelyike:
= fõiskolai szintû rendvédelmi oktatásban szerzett

szaknyomozó vagy szervezõ szakképzettség;
egyetemi vagy fõiskolai szintû katonai felsõokta-
tási intézményben szerzett határrendészeti és vé-
delmi vezetõi, illetve azzal egyenértékû szakkép-
zettség; egyetemi vagy fõiskolai szintû végzettség
és a Rendõrtiszti Fõiskolán szerzett szakképesítés;
egyetemi vagy fõiskolai szintû végzettség és köz-
terület-felügyelõi vizsga;

= rendészeti szakközépiskolai végzettség vagy azzal
egyenértékû más korábbi képzési formában szer-
zett végzettség; rendõr szakközépiskolai, határren-
dészképzõ szakiskolai végzettség; középiskolai
végzettség és rendõri szakképesítés vagy ezzel
egyenértékû más korábbi szakképesítés, határren-
dész szakképesítés vagy ezzel egyenértékû más
korábbi szakképesítés; középiskolai végzettség és
közterület-felügyelõi vizsga;

– egészségi, fizikai és pszichikai alkalmasság orvosi
igazolása a 78/1999. (XII. 29.) EüM–BM együttes rende-
letben foglaltak szerint.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– közterület-felügyeletnél eltöltött jogviszony,
– „B” kategóriás gépjármû-vezetõi engedély,
– közigazgatási alapvizsga,
– számítógép felhasználói szintû ismerete.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget és egyéb feltételeknek való meg-

feleltetést tanúsító okiratok másolatát,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizo-

nyítványt.

A kinevezés határozatlan idõre szól hat hónap próbaidõ
kikötésével, az illetmény és egyéb juttatások megállapítása
a Ktv. és a 35/2001. (XI. 26.) ÖK rendelet alapján történik.

A pályázatot a Hivatalos Értesítõben történõ közzététel-
tõl számított 15. napig lehet benyújtani a Munkaügyi iro-
dán (1033 Budapest, Fõ tér 3. I. em. 26.).

A borítékra kérjük ráírni: „Közterület-felügyelõi pá-
lyázat”.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kér-
hetõ a megbízott igazgató 453-2618-as telefonszámán.

A pályázat elbírálásáról a munkáltatói jogkör gyakorló-
ja dönt a benyújtásra elõírt határidõt követõ 30 napon
belül.

Az állás a pályázat elbírálását követõen betölthetõ.
A pályázat eredményérõl a pályázó írásban tájékoztatást

kap a pályázat elbírálásától számított nyolc napon belül.
A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jo-

gát fenntartja.

Budapest III. Kerület Óbuda-Békásmegyer
Polgármesteri Hivatala

a köztisztviselõk jogállásáról szóló, többször
módosított 1992. évi XXII. tv. 10. §-a alapján

(a továbbiakban: Ktv.)
pályázatot hirdet

oktatási referens munkakör betöltésére

Feladatkör meghatározása:
Kapcsolattartás az oktatási intézményekkel, az általá-

nos iskolákkal és gimnáziumokkal kapcsolatos területi tör-
vényességi feladatok ellátása, jubileumi diplomások ügyé-
nek gondozása, tantárgyfelosztás, -elemzés, -értékelés,
-ellenõrzés.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– egyetemi vagy fõiskolai szintû pedagógusvégzettség.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– III. kerületi intézmények ismerete,
– közoktatási vezetõ képesítés,
– közigazgatásban szerzett gyakorlat,
– számítógép felhasználói szintû ismerete.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget és egyéb feltételeknek való meg-

feleltetést tanúsító okiratok másolatát,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizo-

nyítványt.

A kinevezés határozatlan idõre szól hat hónap próbaidõ
kikötésével, az illetmény és egyéb juttatások megállapí-
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tása a Ktv. és a 35/2001. (XI. 26.) ÖK rendelet alapján tör-
ténik.

A pályázatot a Hivatalos Értesítõben történõ közzététel-
tõl számított 15. napig lehet benyújtani a Munkaügyi iro-
dán (1033 Budapest, Fõ tér 3. I. em. 26.).

A borítékra kérjük ráírni: „Oktatási referens pályázat”.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kér-

hetõ az oktatási és kulturális fõosztályvezetõ 437-8653-as
telefonszámán.

A pályázat elbírálásáról a benyújtásra elõírt határidõt
követõ 30 napon belül dönt a jegyzõ a polgármester egyet-
értésével.

Az állás a pályázat elbírálását követõen betölthetõ.
A pályázat eredményérõl a pályázó írásban tájékoztatást

kap a pályázat elbírálásától számított nyolc napon belül.
A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jo-

gát fenntartja.

Kistarcsa Város
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot hirdet
a Kistarcsai Többcélú Gyermekjóléti Központ

magasabb vezetõi beosztású munkakör betöltésére

Az állás betölthetõ: a többször módosított 1992. évi
XXXIII. tv., a többször módosított 1990. évi LXV. tv., a
többször módosított 257/2000. (VIII. 31.) Korm. rendelet,
valamint a többször módosított 138/1992. (X. 8.) Korm.
rendelet alapján.

A magasabb vezetõ beosztásra történõ megbízás idõtar-
tama: 5 év.

A megbízás kezdõ napja: 2008. február 1., megszûnésé-
nek idõpontja 2013. augusztus 15., a megbízás idõtartamá-
nak lejárta.

Többcélú Gyermekjóléti Központ szervezeti egységei:
– nevelési tanácsadó,
– családsegítés,
– gyermekjóléti szolgáltatás,
– védõnõi szolgálat.

Pályázati feltételek:
a) A 14/1994. (VI. 24.) NKM rendelet 3. § (2) bekezdé-

sében meghatározott képesítési elõírások.
b) A 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú mellékle-

tének 1. pontjában meghatározott képesítési elõírások sze-
rinti felsõfokú végzettség.

c) Az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellék-
letének 3. pontjában meghatározott képesítési elõírások
szerinti felsõfokú végzettség.

d) Legalább öt év, felsõfokú végzettséget vagy felsõfo-
kú szakmai képesítést igénylõ munkakörben szerzett szak-
mai gyakorlat.

e) Büntetlen elõélet.
f) Szociális szakvizsga.

Bérezés, egyéb juttatások a közalkalmazottak jogállá-
sáról szóló, többször módosított 1992. évi XXXIII. tv.
szerint.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó szakmai önéletrajzát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a képesítést igazoló dokumentumok közjegyzõ által

hitelesített másolatát,
– a Kistarcsai Többcélú Gyermekjóléti Központ veze-

tésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre
épülõ fejlesztési elképzelésekkel,

– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anya-
gában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggõ kezeléséhez hozzájárul,

– a pályázó nyilatkozatát, mely szerint a gyermekek vé-
delmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. tv. 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott ki-
záró ok vele szemben nem áll fenn.

A pályázati eljárás során az érdeklõdõk Aradi Marian-
nától kaphatnak felvilágosítást a (28) 470-711/135-ös tele-
fonszámon vagy személyesen a 2143 Kistarcsa, Szabadság
út 48. címen.

A munkakör betöltésérõl a pályázatot elbíráló bizottság
javaslata alapján a képviselõ-testület dönt.

A pályázatokat zárt borítékban „A Kistarcsai Többcélú
Gyermekjóléti Központ vezetõje” megjelöléssel, a Kistar-
csa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának jegy-
zõjéhez kell címezni (2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.).

A pályázat benyújtásának határideje a pályázat szak-
közlönyökben történõ megjelenését követõ 30. nap.

A képviselõ-testület döntése a benyújtási határnapot kö-
vetõ 30 napon belül várható.

Rózsaszentmárton Község Önkormányzata
(3033 Rózsaszentmárton, Kossuth út 1.)

pályázatot hirdet
az Õszirózsa Gondozási Központ

(3033 Rózsaszentmárton, Apci út 2.)
intézményvezetõi álláshelyének betöltésére

A Gondozási Központ bentlakást nyújtó intézményi
részlege 40 férõhelyes idõsek otthona.

Ellátandó feladatok: az intézmény tevékenységi körébe
tartozó feladatok vezetõi irányítása.
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Pályázati feltételek:
– az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. sz. mellékleté-

nek 9. pontja szerinti szakirányú szakképzettség,
– legalább 5 év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú

szakmai képesítést igénylõ, a szociális ellátás területén
végzett munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

– szociális szakvizsga vagy annak a megbízást követõ
2 éven belüli megszerzésére történõ kötelezettségvállalás,

– büntetlen elõélet.

Elõnyt jelent:
– vezetõi gyakorlat,
– pályázatírói tapasztalat,
– menedzseri szemlélet,
– számítógép felhasználói szintû ismerete.

A pályázathoz csatolni kell:
– képesítést igazoló okiratok hiteles másolatát,
– részletes szakmai önéletrajzot,
– szakmai gyakorlat igazolását,
– az intézmény vezetésére vonatkozó programot a

szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelé-
sekkel,

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anya-

gában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggõ kezeléséhez hozzájárul.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: a közalkal-
mazotti jogviszony határozatlan idõre szól, újonnan létesí-
tett jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. tv. [Kjt.] 21/A. § (4) bekezdésben
foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidõ kikötésével.

A vezetõi megbízás idõtartama: 5 év, 2007. decem-
ber 20-tól 2012. december 19-ig.

Bérezés: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. tv.-ben foglaltak szerint.

A pályázat benyújtásának határideje: a Szociális Köz-
lönyben és a Hivatalos Értesítõben történõ legkésõbbi
megjelenéstõl számított 15. nap 16 óra.

A pályázat benyújtásának módja és helye:
A pályázatot írásban, személyesen vagy postai úton „In-

tézményvezetõi pályázat” megjelöléssel kell benyújtani
Rózsaszentmárton község polgármesteréhez (3033 Rózsa-
szentmárton, Kossuth út 1.).

A pályázat elbírálásának határideje:
A pályázat benyújtási határidejének lejártát követõ leg-

közelebbi képviselõ-testületi ülés.

A pályázattal kapcsolatos információ kérhetõ Sipos Já-
nosné polgármestertõl a (37) 384-261-es telefonszámon.

Mosonszolnok Község
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot hirdet
a nyugdíjazás miatt megüresedõ

jegyzõi állás betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– jogi egyetemi vagy államigazgatási fõiskolai vég-

zettség,
– közigazgatási vagy jogi szakvizsga,
– legalább 3 éves közigazgatási vezetõi gyakorlat,
– német vagy angol középfokú nyelvvizsga.

A pályázatnál elõnyt jelent: közgazdasági végzettség.

A pályázathoz csatolandó:
– erkölcsi bizonyítvány (30 napnál nem régebbi),
– részletes önéletrajz, különös tekintettel a szakmai

elõéletre,
– végzettséget igazoló okirat másolata.

Bérezés: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. tv. elõírásai szerint.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenésétõl (2007. november 7.) szá-
mított 15. nap.

A pályázat elbírálása: a fenti határidõt követõ 15 napon
belül.

A pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt.
Az állás betölthetõ: 2008. január 1. napjától.
Kinevezés a Ktv. szerint.
A pályázatot zárt borítékban a következõ címre kell

elküldeni: Mosonszolnok Község Önkormányzata, Török
Sándor polgármester, (9245 Mosonszolnok, Fõ u. 44.).

A borítékra kérjük ráírni: „Pályázat”.
Érdeklõdni lehet: Török Sándor polgármesternél a

06 (96) 566-017-es, valamint a 06 (20) 340-5138-as tele-
fonszámon.

Budaörs Város
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot hirdet
jegyzõi állás betöltésére

Pályázati feltételek:
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi

doktori képesítés vagy okleveles közigazgatási menedzser
szakképesítés,

– jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy az Orszá-
gos Közigazgatási Vizsgabizottság elnöksége által a tel-

2007/45. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2889



jeskörûen közigazgatási jellegûnek minõsített tudomá-
nyos fokozat alapján adott mentesítés,

– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– legalább 2 éves közigazgatási gyakorlat.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– legalább 10 éves közigazgatási gyakorlat,
– legalább 5 éves jegyzõi gyakorlat.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– részletes szakmai önéletrajzot, eddigi munkakörei-

nek, tevékenységének leírását,
– jelenlegi munkakörét, beosztását,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– az igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi

doktori képesítést vagy okleveles közigazgatási mene-
dzser szakképesítést, valamint a közigazgatási szakvizsga
letételét igazoló okiratok másolatát,

– a jegyzõi munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai,
vezetési elképzeléseket.

A kinevezés határozatlan idõre szól.
A képviselõ-testület a kinevezésben a közszolgálati jog-

viszony létesítésekor 3 hónapig terjedõ próbaidõt köt ki.
Illetmény: a köztisztviselõk jogállásáról szóló, módosí-

tott 1992. évi XXIII. törvény elõírásai szerint.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenéstõl (2007. november 7.) számított
30. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtásra elõírt
határidõt követõ következõ képviselõ-testületi ülés.

A képviselõ-testület jogosult a pályázatot eredményte-
lennek nyilvánítani.

Az állás az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.
A pályázatot Budaörs Város Önkormányzatának pol-

gármesteréhez kell benyújtani. Cím: 2040 Budaörs, Sza-
badság út 134. A borítékon kérjük feltüntetni: „Jegyzõi pá-
lyázat”.

Ásotthalom Község Önkormányzata
pályázatot hirdet

jegyzõi állás betöltésére

A köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.
törvény 8. § (1) bekezdése – Ktv. –, valamint a 10. § vonat-
kozó rendelkezései alapján, Ásotthalom Község Önkor-

mányzatának Képviselõ-testülete pályázatot ír ki a 2008.
január 16-ával megüresedõ jegyzõi állás betöltésére. Az
állás betöltése kinevezéssel történik, amely határozatlan
idõre szól.

Pályázati feltételek:
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség,
– magyar állampolgárság,
– állam- és jogtudományi doktori vagy igazgatásszer-

vezõi vagy okleveles közigazgatási menedzser végzettség,
– közigazgatás vagy jogi szakvizsga, illetve az Orszá-

gos Közigazgatási Vizsgabizottság elnöksége által köz-
igazgatásinak minõsített tudományos fokozat,

– legalább kétéves közigazgatási gyakorlat,
– kinevezés esetén a Ktv. 22/A. §-a alapján vagy va-

gyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése.

A javadalmazás a Ktv. szabályai szerint történik.

A pályázat beérkezésének határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenéstõl (2007. október 27.) számított
30. nap.

A pályázat elbírálása: a képviselõ-testület decemberi,
munkaterv szerinti ülésén történik.

Az állás a pályázat eredményes elbírálása esetén 2008.
január 16. napjával betölthetõ. A munkáltató eredményes
pályázat esetén a kinevezéskor négy hónapos próbaidõt
köt ki.

A pályázathoz csatolni kell:
– kézzel írott részletes szakmai önéletrajzot,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a legmagasabb végzettséget, illetve végzettségeket,

valamint a szakvizsgát igazoló dokumentumok közjegyzõ
által hitelesített másolatát,

– szakmai programot a hivatal vezetésére vonatkozóan.

Elõnyt jelent:
– az idegen nyelv ismerete,
– „B” kategóriás jogosítvány,
– felhasználói szintû számítógépes ismeret,
– közigazgatásban szerzett vezetõi gyakorlat.

A pályázatot Ásotthalom Község Önkormányzatának
Képviselõ-testületéhez címezve, Petró Ferenc polgármes-
terhez kell benyújtani, 6783 Ásotthalom, Szent István
tér 1.

További információkat Petró Ferenc polgármestertõl le-
het kérni a (62) 591-562-es telefonszámon.
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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 felté-
telek:

– 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 benyúj-
tani a következõ címre: polgármesteri hivatal Keszey
János polgármester, 8220 Balatonalmádi, Széchenyi sé-
tány 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.

Balatonlelle Város Önkormányzata
pályázatot hirdet

nyugdíjazás folytán megüresedõ
jegyzõi állás betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– állam- és jogtudományi doktori képesítés,
– közigazgatási vagy jogi szakvizsga,
– legalább ötéves közigazgatási és kétéves vezetõi gya-

korlat.

A pályázathoz csatolandó:
– részletes szakmai önéletrajz,
– végzettséget igazoló okirat másolata,
– 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent a német vagy an-
gol nyelvvizsga.

Bérezés a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény rendelkezései szerint.

A pályázat benyújtásának határideje: a pályázatnak
a Belügyi Közlönyben történõ megjelenésétõl (2007. októ-
ber 27.) számított 30. nap.

A pályázatok elbírálása: a benyújtási határidõt követõ
15 napon belül. A pályázók személyes meghallgatáson
vesznek részt.

Az állás betölthetõ: 2008. március 1-jétõl.
A kinevezés határozatlan idõre szól.
A pályázatot zárt borítékban a következõ címre kell el-

küldeni: Balatonlelle Város Önkormányzata, Kenéz István
polgármester 8638 Balatonlelle, Petõfi Sándor u. 2.

A borítékra kérjük ráírni: „Pályázat”.
Érdeklõdni lehet: Kenéz István polgármesternél a (85)

351-628 vagy (85) 554-931-es telefonszámon.
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Budajenõ Község Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala

pályázatot hirdet
pénzügyi ügyintézõi munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– felsõfokú vagy középiskolai végzettség és mérlegké-

pes könyvelõi képesítés,
– legalább ötéves szakmai gyakorlat.

Elõnyt jelent:
– önkormányzati, költségvetési gazdálkodásban szer-

zett gyakorlat,
– államháztartás szakon szerzett képesítés és regiszt-

ráció,
– meglévõ közigazgatási alap-, illetve szakvizsga.

A pályázathoz csatolni kell:
– kézzel írott szakmai önéletrajzot,
– képzettséget tanúsító okiratok másolatát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.
A köztisztviselõi kinevezés három hónap próbaidõvel,

határozatlan idõre szól, a munkakört teljes munkaidõben
kell ellátni.

A pályázó vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi kötele-
zettséget.

Ellátandó munkakör: önkormányzati gazdálkodás,
könyvelés.

Bérezés: illetmény és egyéb juttatások a Ktv. és a helyi
rendelet szerint.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenéstõl (2007. október 27.) számított
30. nap.

A pályázat elbírálása: a pályázati határidõt követõ 8 na-
pon belül.

A pályázatot Budajenõ önkormányzata jegyzõjéhez kell
benyújtani (2093 Budajenõ, Fõ u. 1–3.).

Budakalász Nagyközség Önkormányzata
pályázatot hirdet

belsõ ellenõri munkakör betöltésére

Feladatok:
– ellenõrzési szabályzat és ütemterv elkészítése, annak

végrehajtása,
– a polgármesteri hivatal és az önkormányzati intézmé-

nyek pénzügyi gazdálkodásának ellenõrzése,
– számviteli és bizonylati fegyelem betartásának ellen-

õrzése.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– szakirányú felsõfokú végzettség a köztisztviselõk ké-

pesítési elõírásairól szóló 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet-
ben elõírtak alapján,

– közigazgatási szakvizsga vagy leteltének egy éven
belüli vállalása,

– számítógépes felhasználói ismeretek,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség,
– munkaköri orvosi alkalmasság.

Illetmény: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. tv. alapján.

A pályázatot a Belügyi Közlönyben való megjelenéstõl
(2007. október 27.) számított 30 napig lehet benyújtani
Budakalász nagyközség jegyzõjéhez.

A pályázatok elbírálása a beérkezési határidõt követõ
30 napon belül történik.

A kinevezés határozatlan idõre szól, és a kiválasztás
után azonnal betölthetõ.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– a végzettséget igazoló okiratok másolatát,
– erkölcsi bizonyítványt.

Dunavarsány Város
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot hirdet
jegyzõi munkakör betöltésére

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tör-
vény 36. § (1) bekezdése, a köztisztviselõk jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. törvény 8. § (1) bekezdése, vala-
mint 10. §-a alapján Dunavarsány Önkormányzatának
Képviselõ-testülete pályázatot hirdet jegyzõi munkakör
betöltésére.

A kinevezés határozatlan idõre szól, a munkakört teljes
munkaidõben kell ellátni. A munkakör a pályázatok elbí-
rálását követõen azonnal betölthetõ.

Az ellátandó jegyzõi feladatok a következõk: a helyi ön-
kormányzatról szóló 1990. évi LXV. tv. 36. §-ában, vala-
mint egyéb jogszabályokban a jegyzõ számára meghatáro-
zott hatáskör és feladatkör ellátása.

Pályázati feltételek:
– büntetlen elõélet,
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
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– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi
doktori képesítés vagy okleveles közigazgatási menedzser
szakképesítés,

– legalább kétéves közigazgatási gyakorlat,
– közigazgatási vagy jogi szakvizsga, illetve az Orszá-

gos Közigazgatási Vizsgabizottság elnöksége által köz-
igazgatásinak minõsített tudományos fokozat,

– jogszabály által elõírt vagyonnyilatkozat-tételi köte-
lezettség vállalása,

– a Ktv. 21. §-a szerinti összeférhetetlenség hiánya.

A képviselõ-testület közigazgatási szakvizsgával nem
rendelkezõ pályázót is kinevezhet, feltéve, hogy a kineve-
zéstõl számított egy évben belül a jogi vagy közigazgatási
szakvizsgát, vagy a szakvizsga alól az OKV elnöksége ál-
tal a teljeskörûen közigazgatási jellegûnek minõsített tu-
dományos fokozat alapján adott mentesítést megszerzi.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó részletes szakmai önéletrajzát, szakmai, ve-

zetõi programját,
– 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok

közjegyzõ által hitelesített másolatát.

Bérezés és egyéb juttatás a köztisztviselõk jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. törvény, valamint a helyi rendele-
tek alapján történik.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenéstõl (2007. október 27.) számí-
tott 30. nap 16 óra.

A pályázatokat Dunavarsány város polgármesteréhez
– Bóna Zoltán 2336 Dunavarsány, Kossuth L. u. 18. – kell
benyújtani. A pályázatra írják rá: „Pályázat jegyzõi állás-
helyre”.

A pályázat elbírálásának módja: a pályázati kiírásban
meghatározott feltételeknek megfelelõ pályázók szemé-
lyes meghallgatáson vesznek részt. A képviselõ-testület
bizottsági vélemény alapján dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyúj-
tására elõírt határidõt követõ testületi ülés.

A képviselõ-testület jogosult a pályázatot eredményte-
lennek nyilvánítani.

További információkat Dunavarsány polgármesterétõl
kérhetnek a pályázók a (24) 521-041-es telefonszámon.

A pályázat eredményérõl a pályázók írásban értesítést
kapnak.

Galgagyörk Község
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot hirdet
jegyzõi állás betöltésére

Pályázati feltételek:
– állam- és jogtudományi egyetemi vagy államigazga-

tási fõiskolai végzettség,
– közigazgatási szakvizsga vagy azzal egyenértékû ké-

pesítés,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet.

A képviselõ-testület közigazgatási szakvizsgával nem
rendelkezõ pályázót is kinevezhet, feltéve hogy a kineve-
zéstõl számított egy évben belül megszerzi azt, vagy az
OKV elnöke által felmentést szerez be. A határidõ ered-
ménytelen elteltekor a közszolgálati jogviszony a törvény
erejénél fogva megszûnik.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– erkölcsi bizonyítványt (3 hónapnál nem régebbit),
– a képesítést tanúsító okmányok másolati példányait.

Bérezés és kinevezés: a köztisztviselõk jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. tv. szerint.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenést (2007. október 27.) követõ
30 napon belül.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határ-
idõt követõ elsõ testületi ülésen.

Az álláshely az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.
Lakást biztosítani nem tudunk.

A pályázatot Galgagyörk Község Önkormányzatá-
nak polgármesteréhez kell benyújtani. Levelezési cím:
Szabadi Mónika polgármester, 2681 Galgagyörk, Rákóczi
út 12. Telefon: (27) 563-750, (27) 563-751.

Göd Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

aljegyzõi munkakör betöltésére

A pályázat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 36. § (1) bekezdése, valamint a köztisztvise-
lõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 8. § (1) be-
kezdése alapján kerül meghirdetésre.

Pályázati feltételek:
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi

doktori képesítés, valamint
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy az Orszá-

gos Közigazgatási Vizsgabizottság elnöksége által a tel-
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jeskörûen közigazgatási jellegûnek minõsített tudomá-
nyos fokozat alapján adott mentesítés és

– legalább hároméves hatósági ügyekben szerzett köz-
igazgatási gyakorlat.

A pályázathoz csatolni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget igazoló okiratok hiteles máso-

latát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a munkakör ellátására vonatkozó szakmai elképzelé-

seit,
– szakmai referenciát.

A kinevezés határozatlan idõre szól, a munkakört teljes
munkaidõben kell ellátni. A munkakör 2008. január 1-jétõl
tölthetõ be.

A pályázónak meg kell felelnie a köztisztviselõk jogál-
lásáról szóló 1992. évi XXIII. törvényben szereplõ általá-
nos alkalmazási feltételeknek is (magyar állampolgárság,
büntetlen elõélet, cselekvõképesség, összeférhetetlenség
hiánya).

Illetmény: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény szerint.

A pályázatot az Önkormányzati és Területfejlesztési
Minisztérium hivatalos értesítõjében, a Gödi Körkép címû
folyóiratban, az önkormányzat internetes honlapján kell
közzétenni.

A pályázatot a pályázati felhívás Belügyi Közlönyben
történõ megjelenését (2007. október 27.) követõ 30 napon
belül lehet benyújtani a polgármesteri hivatal jegyzõjénél,
dr. Szinay Józsefnél, cím: 2131 Göd, Pesti út 81. Tel.: (27)
530-030. A postai úton megküldött pályázatokra kérjük rá-
írni: „Aljegyzõi pályázat”.

A pályázatok benyújtására rendelkezésre álló határidõ
leteltét követõen az aljegyzõ személyére a jegyzõ tesz ja-
vaslatot.

A jegyzõ javaslatáról a képviselõ-testület a soron követ-
kezõ ülésen dönt.

Hajdúnánás Város
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot hirdet
aljegyzõi – kapcsolt munkakörként igazgatási
és okmányiroda-vezetõi – álláshely betöltésére

Pályázati feltételek:
– büntetlen elõélet,
– magyar állampolgárság,
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudomá-

nyi egyetemi végzettség és jogi vagy közigazgatási szak-
vizsga,

– legalább kétéves közigazgatási szakmai gyakorlat.

Elõnyt jelent legalább egy év vezetõi gyakorlat, álta-
lános igazgatási, hatósági feladatok végzésében való jár-
tasság.

Illetmény és egyéb juttatások a köztisztviselõk jogállá-
sáról szóló 1992. évi XXIII. törvény és a vonatkozó önkor-
mányzati rendelet szerint.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– végzettséget igazoló okirat hiteles másolatát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– az aljegyzõi munkakör ellátásával kapcsolatos szak-

mai, vezetési elképzeléseket.

A pályázat beérkezésének határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenéstõl (2007. október 27.) számított
30. nap.

Az aljegyzõi állás 2008. január 1-jétõl tölthetõ be.
A pályázatokat dr. Éles András Hajdúnánás Városi Ön-

kormányzat polgármestere nevére, az alábbi címre kérjük
benyújtani: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.

A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítás az (52)
382-176-os telefonszámon kérhetõ.

Héhalom Község
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

és Egyházasdengeleg Község
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot hirdet
körjegyzõi állás betöltésére

Pályázati feltételek:
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi

doktori vagy okleveles közigazgatási menedzseri képe-
sítés,

– jogi vagy közigazgatási szakvizsga vagy az Országos
Közigazgatási Vizsgabizottság elnöksége által a teljes-
körûen közigazgatási jellegûnek minõsített tudományos
fokozat alapján adott mentesítés,

– legalább kétéves közigazgatási gyakorlat,
– büntetlen elõélet,
– magyar állampolgárság.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– képesítést tanúsító okiratok másolatát,
– harminc napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizo-

nyítványt.

Illetmény: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. tv. alapján.
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A munkakör 2008. január 1-jétõl tölthetõ be.
A kinevezés határozatlan idõre szól.
A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-

lönyben való közzétételtõl (2007. október 27.) számított
30. nap.

A pályázatot Héhalom község polgármesterének címez-
ve (3041 Héhalom, Petõfi út 1.) kell benyújtani.

A pályázat elbírálásáról a képviselõ-testületek a benyúj-
tási határidõt követõ elsõ együttes testületi ülésen, de leg-
késõbb 30 napon belül döntenek.

További információ Szilágyi Albert héhalmi [tel.: (32)
482-045] és Zsiga Tamás egyházasdengelegi [tel.: (32)
587-025] polgármesterektõl kérhetõ.

Kajdacs Község
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot ír ki
jegyzõi állás betöltésére

A jegyzõ feladata: Kajdacs községben a mindenkori ha-
tályos jegyzõi hatáskörbe tartozó feladatok ellátása.

Pályázati feltételek:
– büntetlen elõélet, cselekvõképesség, magyar állam-

polgárság,
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi

doktori képesítés vagy okleveles közigazgatási menedzser
szakképesítés,

– legalább kétéves/ötéves közigazgatási gyakorlat,
– közigazgatási vagy jogi szakvizsga vagy az OKV el-

nöksége által a teljeskörûen közigazgatási jellegûnek mi-
nõsített tudományos fokozat alapján adott mentesítés.

A pályázathoz csatolni kell:
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– iskolai végzettséget tanúsító okirat másolatát,
– közigazgatási vagy jogi szakvizsgáról szóló okirat

másolatát,
– részletes szakmai életutat is bemutató önéletrajzot.

A kinevezés határozatlan idõre szól, új közszolgálati
jogviszony létesítése esetén hat hónapos próbaidõvel. Az
illetmény és egyéb juttatások megállapítása a Ktv. szabá-
lyai alapján történik.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenést (2007. október 27.) követõ
30. nap.

A pályázat elbírálása legkésõbb a benyújtási határidõ
lejártát követõ 30 napon belül történik.

Az állás a képviselõ-testület döntését követõen azonnal
betölthetõ.

Szolgálati lakás nem áll rendelkezésre.

A pályázat benyújtásának címe: Kajdacs község polgár-
mestere 7051 Kajdacs, Petõfi u. 1.

Érdeklõdni lehet a (75) 351-144-es telefonszámon Boda
János polgármesternél.

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
(1024 Budapest, Margit körút 85.)

pályázatot hirdet
a Gazdasági fõosztály

fõosztály-vezetõi munkakörére

A fõosztályvezetõ feladata: a Gazdasági fõosztály tevé-
kenységének irányítása, ellenõrzése, a Magyar Kereske-
delmi Engedélyezési Hivatalra háruló szakirányú felada-
tok elvégzése, költségvetési, pénzügyi tervezési és beszá-
molási kötelezettség határidõre történõ elkészítése, belsõ
és külsõ kapcsolattartás.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság, cselekvõképesség, büntetlen

elõélet,
– felsõfokú iskolai végzettség (fõiskolai és/vagy egye-

temi diploma) a köztisztviselõk képesítési elõírásairól
szóló 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet szerint,

– mérlegképes könyvelõi szakképesítés,
– legalább ötéves közigazgatásban eltöltött vezetõi

gyakorlat,
– a Fókusz informatikai rendszer ismerete.

Elõnyt jelent:
– további szakirányú végzettség (pl.: adótanácsadói

és/vagy könyvvizsgálói szakképesítés),
– közigazgatási szakvizsga, jogi szakvizsga, valamint

az OKV elnöksége által teljeskörûen közigazgatási jelle-
gûnek minõsített tudományos fokozat és az annak alapján
adott mentesítés,

– további EU-nyelvek valamelyikének legalább közép-
fokú ismerete (német/francia),

– közigazgatási gyakorlat.

A pályázathoz csatolni kell:
– a pályázó szakmai életútját részletesen bemutató

fényképes önéletrajzot,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizo-

nyítványt,
– iskolai végzettséget és egyéb végzettséget/ismeretet

tanúsító okiratok másolatát,
– a megpályázott munkakörrel kapcsolatos rövid szak-

mai (vezetõi) elképzelését,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot az eljá-

rásban részt vevõk megismerhetik,
– motivációs levelet.
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A besorolás, az illetmény, valamint az egyéb juttatások
megállapítása a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992.
évi XXIII. törvény alapján történik.

A munkavégzés helye: 1024 Budapest, Margit körút 85.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenést (2007. október 27.) követõ
30 napon belül.

Az állás betölthetõ: 2008. január 2-án.
A pályázatot – zárt borítékban – a Magyar Kereskedel-

mi Engedélyezési Hivatal Humánpolitikai osztályának cí-
mezve (1024 Budapest, Margit körút 85.) három példány-
ban kell benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni: „Pá-
lyázat a Gazdasági fõosztály fõosztály-vezetõi munka-
körére”.

A pályázat elbírálásának rendje:
A bizalmasan kezelt pályázatok a benyújtási határidõt

követõ 30 napon belül kerülnek elbírálásra. A kiválasztott
pályázók hivatali vezetõkkel személyes konzultáción
vesznek részt. A pályázat eredményérõl az elbírálástól szá-
mított 8 napon belül a pályázók írásban értesítést kapnak.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet: a Humán-
politikai osztályon személyesen vagy az (1) 336-7392-es
telefonszámon. A pályázati felhívás a hivatal honlapján
(www.mkeh.hu) is megtekinthetõ.

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
(1024 Budapest, Margit körút 85.)

pályázatot hirdet
a Haditechnikai és Exportellenõrzési Hatóság
fõosztály-vezetõi – igazgatói cím használattal –

munkakörére

A fõosztályvezetõ feladata: a Haditechnikai és Export-
ellenõrzési Hatóság irányítása, a Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatalra háruló szakirányú feladatok el-
végzése, belsõ és külsõ kapcsolattartás.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság, cselekvõképesség, büntetlen

elõélet,
– felsõfokú iskolai végzettség (fõiskolai és/vagy egye-

temi diploma) a köztisztviselõk képesítési elõírásairól
szóló 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet szerint,

– angol és orosz nyelv tárgyalóképes ismerete,
– legalább hároméves vezetõi gyakorlat.

Elõnyt jelent:
– további EU-nyelvek valamelyikének legalább közép-

fokú ismerete (német/francia),

– további szakirányú másoddiploma,
– közigazgatási szakvizsga, jogi szakvizsga, valamint

az OKV elnöksége által teljeskörûen közigazgatási jelle-
gûnek minõsített tudományos fokozat és az annak alapján
adott mentesítés,

– közigazgatási gyakorlat,
– a nemzetközi szervezetekben szerzett tapasztalat,
– a haditechnikai termékek és szolgáltatások menedzs-

mentjével kapcsolatos tapasztalat.

A pályázathoz csatolni kell:
– a pályázó szakmai életútját részletesen bemutató

fényképes önéletrajzot,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizo-

nyítványt,
– iskolai végzettséget és egyéb végzettséget/ismeretet

tanúsító okiratok másolatát,
– a megpályázott munkakörrel kapcsolatos rövid szak-

mai (vezetõi) elképzelését,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot az eljá-

rásban részt vevõk megismerhetik,
– motivációs levelet.

A besorolás, az illetmény, valamint az egyéb juttatások
megállapítása a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992.
évi XXIII. törvény alapján történik.

A munkavégzés helye: 1024 Budapest, Margit körút 85.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenést (2007. október 27.) követõ
30 napon belül.

Az állás betölthetõ: 2008. január 2-án.
A pályázatot – zárt borítékban – a Magyar Kereskedel-

mi Engedélyezési Hivatal Humánpolitikai osztályának cí-
mezve (1024 Budapest, Margit körút 85.) három példány-
ban kell benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni: „Pá-
lyázat a Haditechnikai és Exportellenõrzési Hatóság fõ-
osztály-vezetõi munkakörére”.

A pályázat elbírálásának rendje:
A bizalmasan kezelt pályázatok a benyújtási határidõt

követõ 30 napon belül kerülnek elbírálásra. A kiválasztott
pályázók hivatali vezetõkkel személyes konzultáción
vesznek részt. A pályázat eredményérõl az elbírálástól szá-
mított 8 napon belül a pályázók írásban értesítést kapnak.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet: a Humán-
politikai osztályon személyesen vagy az (1) 336-7392-es
telefonszámon. A pályázati felhívás a hivatal honlapján
(www.mkeh.hu) is megtekinthetõ.
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Magyarkeszi Község
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot hirdet
jegyzõi állás betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség,
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi

doktori képesítés,
– közigazgatási vagy jogi szakvizsga,
– legalább kétéves közigazgatási gyakorlat.

A kinevezés határozatlan idõre szól, a munkakört teljes
munkaidõben kell ellátni. Az álláshely 2008. január 1.
napjával tölthetõ be.

Ellátandó jegyzõi feladatok: az önkormányzat mûködé-
sével, az államigazgatási ügyek intézésének szervezésével
a testületi döntések végrehajtásával kapcsolatos feladatok
ellátása az Ötv. és a kapcsolódó jogszabályok rendelkezé-
sei szerint.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– iskolai és szakképzettséget igazoló bizonyítványok

másolatait,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizo-

nyítványt,
– a szervezet vezetésével kapcsolatos szakmai elképze-

léseit.

Kinevezés, illetmény és egyéb juttatások: a köztisztvi-
selõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. rendelkezései
alapján. Szolgálati lakás megoldható.

A munkakör vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenéstõl (2007. október 27.) számí-
tott 30. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határ-
idõt követõ 15 napon belüli képviselõ-testületi ülésen.

A pályázat eredményérõl a pályázók a döntés meghoza-
talát követõen értesítést kapnak.

A pályázat kiírója fenntartja magának azt a jogot, hogy a
pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat benyújtásának helye: polgármesteri hivatal
7098 Magyarkeszi, Szabadság u. 2., Kovács Erzsébet pol-
gármester.

A pályázatot személyesen vagy postai úton, zárt borí-
tékban „Jegyzõi pályázat” megjelöléssel lehet benyújtani.

A pályázattal kapcsolatosan érdeklõdni lehet Kovács
Erzsébet polgármesternél a (74) 478-785, (74) 478-644-es
telefonszámon.

Polgár Város Önkormányzat jegyzõje
pályázatot hirdet

Városüzemeltetési Iroda
irodavezetõi állásának betöltésére

A betöltendõ munkakör: városüzemeltetési irodaveze-
tõi feladatok ellátása közszolgálati jogviszony keretében,
határozatlan idõre szóló kinevezéssel.

Ellátandó feladatok:
A Városüzemeltetési Iroda munkájának irányítása, a

polgármesteri hivatal Szervezeti és mûködési szabályzatá-
ban meghatározott feladatok ellátása, kiemelten: telepü-
lésrendezéssel kapcsolatos feladatok; nem kiemelt építés-
hatósági ügykörbe tartozó engedélyezési feladatok; lakás-
és helyiséggazdálkodási feladatok; ivóvízzel, csapadék-
vízzel, belvízzel kapcsolatos feladatok; állat-egészség-
ügyi, közlekedési, növényvédelmi, környezetvédelmi fel-
adatok; ipari, kereskedelmi, fogyasztóvédelmi igazgatás-
sal kapcsolatos feladatok; a polgári törvénykönyvben
meghatározott feladatok.

Pályázati feltételek:
– szakirányú felsõfokú iskolai végzettség (a köztisztvi-

selõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995. Korm. rendelet
1. sz. melléklet 19. sz. pontjában megjelölt szakképesíté-
sek valamelyikének megléte),

– a Ktv. 7. § (7) bekezdésében meghatározott vagyon-
nyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása,

– büntetlen elõélet, cselekvõképesség,
– magyar állampolgárság.

A pályázathoz mellékelni kell:
– a pályázó önéletrajzát,
– részletes szakmai önéletrajzot,
– a végzettséget igazoló okirat fénymásolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot az eljá-

rásban részt vevõk megismerhetik.

Illetmény és egyéb juttatások: a köztisztviselõk jogállá-
sáról szóló 1992. évi XXIII. törvény szabályai szerint.

Pályázat benyújtásának határideje:

2007. november 20.

Pályázat elbírálásának határideje: 2007. november 30.
Az állás betölthetõ: 2008. január 1. napjával.
A pályázatot Polgár Város Önkormányzat jegyzõjéhez

kell benyújtani az alábbi címre: 4090 Polgár, Barankovics
tér 5. A borítékra rá kell írni: „Városüzemeltetési Irodave-
zetõi pályázat”.
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További információ kérhetõ: dr. Váliné Antal Mária
jegyzõnél az (52) 391-015-ös telefonszámon.

A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvání-
tásának jogát fenntartja.

Pályázati felhívás
Püspökladány Város

Hivatásos Önkormányzati Tûzoltó-parancsnokság
parancsnoki beosztásának betöltésére

A parancsnok fõ feladata:
– a hivatásos önkormányzati tûzoltó-parancsnokság

tûzoltási, mûszaki mentési, katasztrófa-elhárítási, tûzmeg-
elõzési, tûzvizsgálati, munkavédelmi, minõsített idõszaki,
gazdálkodási és személyügyi feladatainak irányítása,

– mûködési, illetékességi területen kapcsolattartás az
önkormányzatokkal, társszervekkel, a lakossággal, gaz-
dálkodó szervezetekkel.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– hivatásos tûzoltó tiszti állományi viszony fennállása,
– felsõfokú (fõiskolai vagy egyetemi) állami végzettség,
– felsõfokú szakmai (tûzoltó) képesítés a 32/2002.

(XII. 12.) BM rendelet alapján,
– legalább ötéves hivatásos tûzoltó szakmai gyakorlat,
– rendészeti szakvizsga, rendészeti vezetõvé képzõ,

rendészeti mestervezetõvé képzõ tanfolyami végzettség
megléte vagy azok elõírt határidõre történõ elvégzésének
vállalása vagy rendészeti irányultságú akkreditált szakirá-
nyú továbbképzési szak és rendészeti mestervezetõ-képzõ,

– foglalkozás-egészségügyi alkalmasság (fizikai és
pszichológiai),

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség,
– legalább B kategóriás vezetõi engedély.

A pályázat elbírálása során elõnyt jelent:
– felhasználói szintû számítógép-kezelõi ismeretek,
– idegennyelv-tudás,
– vezetõi gyakorlat tûzvédelmi igazgatás, tûzoltás vagy

tûzmegelõzés terén.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– szakmai önéletrajzot,
– parancsnoki beosztással kapcsolatos szakmai prog-

ramot,
– iskolai végzettséget tanúsító okiratok másolatát,
– igazolást a hivatásos tûzoltó állományban való fenn-

állásáról és az eltöltött idõrõl,
– igazolás a vezetõi gyakorlatról,

– nyilatkozat az elõírt vagyonnyilatkozat-tételi kötele-
zettség vállalásáról,

– rendészeti szakvizsga letételét igazoló irat, ennek hi-
ányában nyilatkozat a kinevezést követõ egy éven belül
történõ elvégzésérõl, illetve a rendészeti vezetõképzõ, ren-
dészeti mestervezetõ tanfolyamok elõírt határidõre történõ
elvégzésérõl szóló nyilatkozatot,

– 30 napon belüli foglalkozás-egészségügyi vizsgálat
(fizikai, pszichológiai) eredményét.

Illetmény és egyéb juttatások: a többszörösen módosí-
tott 1996. évi XLIII. törvény és végrehajtási rendeletei
alapján.

A munkakör – a pályázat elnyerése esetén – 2007. de-
cember 31. napjától tölthetõ be.

A kinevezés határozatlan idõre szól.
Szolgálati hely: Püspökladány, Kossuth u. 10.
A pályázatot zárt borítékban, Püspökladány város pol-

gármesteréhez (4150 Püspökladány, Bocskai u. 2.) kell el-
juttatni „Pályázat tûzoltó-parancsnoki beosztásra” felirattal.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenést (2007. október 27.) követõ
30. nap.

A postán küldött pályázatoknak az adott határidõben be
kell érkeznie.

A pályázat elbírálása: 2007. december 20.
A pályázatról Püspökladány Város Önkormányzatának

Képviselõ-testülete dönt.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást ad

Arnóth Sándor polgármester, telefon: (54) 451-510.

Szervezeti hírek

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
ALAPÍTÓ OKIRATA

A Szent István Egyetem
alapító okirata

A Szent István Egyetem (a továbbiakban: intézmény)
részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tör-
vény 88. §-a, valamint a felsõoktatásról szóló 2005. évi
CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 16. §-ának
(1) bekezdése és a 115. § (2) b) pontja alapján az alábbi
alapító okiratot adom ki.

A felsõoktatási intézményhálózat átalakításáról, továb-
bá a felsõoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény módo-
sításáról szóló 1999. évi LII. törvény rendelkezései alapján
2000. január 1-jei hatállyal létrehozott intézmény, majd a
felsõoktatási intézmények karainak felsorolásáról szóló
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209/1999. (XII. 26.) Korm. rendeletet módosító 108/2003.
(VII. 22.) Korm. rendelet alapján 2003. szeptember 1-jétõl
szervezeti felépítésében módosult intézmény jogelõdei:

– az Állatorvos-tudományi Egyetem, amelynek jog-
elõdje az 1787-ben a pesti egyetem orvoskarán megalapí-
tott állatgyógyászati tanszék, 1790-tõl Állatgyógyászati
Intézet, illetõleg az 1851-ben önállósult Pesti magyar kirá-
lyi Állatgyógyintézet és az 1875-tõl mûködõ Magyar kirá-
lyi Állatorvosi Tanintézet; több átszervezés és névváltozás
után, az Állatorvosi Fõiskola és Erdõmérnöki Fõiskola lé-
tesítésérõl szóló 97/1952. (X. 13.) MT számú rendelettel
létesített Állatorvos-tudományi Fõiskola, a felsõoktatási
intézményekrõl szóló 1962. évi 22. sz. tvr.-rel létrehozott
Állatorvos-tudományi Egyetem, Budapest;

– a Gödöllõi Agrártudományi Egyetem, amelynek jog-
elõdje a Budapesti királyi Magyar Tudományegyetem a
budapesti Magyar Tudományegyetem mellett létesített
Közgazdaságtudományi Kar szervezeti szabályzatáról
szóló 272/1920. ME sz. rendelettel létesített közgazdaság-
tudományi kara, a Magyar Agrártudományi Egyetem felál-
lításáról és szervezésérõl szóló 8740/1945. (X. 2.) ME. sz.
rendelet alapján felállított Magyar Agrártudományi Egye-
tem, a felsõoktatási intézményekrõl szóló 1962. évi
22. számú tvr.-rel létrehozott Agrártudományi Egyetem,
Gödöllõ;

– a Jászberényi Tanítóképzõ Fõiskola, amelynek jog-
elõdje az 1917-ben megnyílt Jászberényi Állami Tanító-
képzõ Intézet, a tanító- és óvónõképzésrõl szóló 1958. évi
26. sz. tvr. és a tanító- és óvónõképzésrõl szóló 1958. évi
26. sz. tvr. végrehajtásáról szóló 187/1958. (M.K. 23.)
M.M. számú utasítás alapján 1959-ben létrejött felsõfokú
Jászberényi Tanítóképzõ Intézet, amelyet a tanítóképzõ
fõiskolák létesítésérõl szóló 1974. évi 13. sz. tvr. és az
egyes pedagógusképzõ intézmények átszervezésével kap-
csolatos intézkedésekrõl szóló 1045/1974. (VIII. 31.) MT
határozat 1975. szeptember 1-jétõl Jászberényi Tanítókép-
zõ Fõiskolává szervezett át;

– az Ybl Miklós Mûszaki Fõiskola, amelynek jogelõdje
az 1877. évi 23.042. számú rendelettel alapított Budapesti
Állami Felsõ Ipariskola, az 1963-ban létrehozott Felsõfo-
kú Ipari Technikum, az Ybl Miklós Építõipari Mûszaki
Fõiskola létesítésérõl szóló 1972. évi 15. számú tvr.-rel és
az Ybl Miklós Építõipari Mûszaki Fõiskola irányításáról,
kari tagozódásáról, képzési idejérõl, valamint a budapesti
Felsõfokú Építõipari Technikum, továbbá a debreceni
Felsõfokú Építõgépészeti Technikum átszervezésével
kapcsolatos átmeneti intézkedésekrõl szóló 1034/1972.
(VIII. 27.) Mt.h. számú határozattal létesített Ybl Miklós
Építõipari Mûszaki Fõiskola.

1. Az intézmény hivatalos neve: Szent István Egyetem.
– rövidített megnevezése: SZIE
– angol nyelvû megnevezése: Szent István University.

2. Az intézmény alapítója a Magyar Köztársaság Or-
szággyûlése.

3. Az intézmény fenntartójának, alapító jogok gyakorló-
jának (felügyeleti szervének):

3.1. megnevezése: Oktatási és Kulturális Minisztérium
3.2. címe: 1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

4. Az intézmény mûködési helye
4.1. székhelye: 2103 Gödöllõ, Páter Károly u. 1.
4.2. telephelyei:
– 1078 Budapest, István u. 2.,
– 1146 Budapest, Thököly u. 74.,
– 1142 Budapest, Ida u. 2.,
– 5102 Jászberény, Rákóczi u. 53.,
– 1142 Budapest Tatai u. 3.
4.3. Az intézmény székhelyen kívüli képzésének székhe-

lyei: nincs az intézménynek.
4.4. Az intézmény által alapított és fenntartott közokta-

tási intézmény
– neve: Szent István Egyetem Gyakorló Általános Isko-

la és Gimnázium
– címe: 5100 Jászberény, Rákóczi út 53.

5. Az intézmény gazdálkodási jogköre: önállóan gazdál-
kodó, teljes jogkörrel rendelkezõ központi költségvetési
szerv.

6. Az intézmény szakágazati besorolása és az alapvetõ
szakfeladat száma

– szakág: 803000
– jellemzõ szakfeladat: 803119

7. Az intézményhez részben önállóan gazdálkodó költ-
ségvetési szerv nem tartozik.

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 engedélyek alapján kifutó
rendszerben 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. a szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. tör-
vényben, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény-
ben és a felnõttképzésrõl szóló 2001. évi CI. törvényben
foglaltak szerint részt vesz a közoktatási, továbbá a felsõ-
oktatásnak nem minõsülõ szakképzési és az ágazati törvé-
nyekben meghatározott egyéb képzési feladatok megvaló-
sításában.

– A képzéshez kapcsolódó képzési területeken, tudo-
mányterületeken, illetve mûvészeti ágban, alap-, alkalma-
zott és kísérleti kutatásokat és fejlesztéseket, tudomány-
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szervezést, technológiai innovációt, valamint az oktatást
támogató egyéb kutatásokat végez.

– Az Ftv.-ben foglaltak alapján részt vesz az agrárgaz-
daság, állategészségügy körébe tartozó feladatok ellátásá-
ban, természetvédelmi területek gondozásában, a vonatko-
zó külön jogszabályok rendelkezései szerint.

– Közoktatási intézmény alapítójaként és fenntartója-
ként közoktatási feladatokat lát el, pedagógusképzést foly-
tató intézményként gyakorló közoktatási intézmény fenn-
tartója.

– A gyakorlati képzés céljaira tanüzemet, tangazdaságot
és klinikát üzemeltet.

– 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, jegyzetíratást és -kiadást, taneszköz-fej-
lesztést végez.

– Az alaptevékenységi körbe tartozó hallgatók részére
saját szervezetében tankönyv- és jegyzetellátást, könyvtári
szolgáltatást, kollégiumi elhelyezést, kulturális és sporto-
lási lehetõséget nyújt, továbbá olyan szolgáltatásokat,
amelyek a hallgatók beilleszkedését, egészséges életvite-
lét és egészségügyi ellátást szolgálják.

– Diákotthoni szolgáltatást nyújt.
– Az alkalmazásában lévõ közalkalmazottak ellátásával

kapcsolatos feladatokat végez a vonatkozó jogszabályok
szerint.

– Az intézmény infrastruktúrájának fenntartásával és
folyamatos fejlesztésével kapcsolatban saját szervezetben
lát el feladatokat.

– Feladatai teljesítése érdekében gazdasági, továbbá
belsõ ellenõrzési feladatot ellátó funkcionális szervezeti
egységet, valamint igazgatási, szervezési, mûszaki szol-
gáltató és más, a mûködést biztosító funkcionális szerve-
zeti egységeket mûködtet.

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,
80.42 máshova nem sorolt felnõtt- és egyéb oktatás,
73.10 mûszaki kutatás, fejlesztés,
73.20 humán kutatás, fejlesztés,
72.30 adatfeldolgozás,
72.40 adatbázis-tevékenység, online kiadás,

85.32 szociális ellátás elhelyezés nélkül,
92.51 könyvtári, levéltári tevékenység,
92.52 múzeumi tevékenység, kulturális örökség vé-

delme,
92.61 sportlétesítmény mûködtetése.

8.1.1. Képzési terület és képzési szint, amelyeken az in-
tézmény képzést folytat, illetve folytathat

képzési terület:
– agrár,
– bölcsészettudományi,
– gazdaságtudományok,
– mûszaki,
– pedagógusképzés,
– társadalomtudományi,
– természettudomány;

alapképzés:
– székhelyen, telephelyen: agrár, bölcsészettudományi,

gazdaságtudományok, mûszaki, pedagógusképzés, társa-
dalomtudományi, természettudomány;

– székhelyen kívül: nincs az intézménynek;

mesterképzés:
– székhelyen, telephelyen: agrár.

8.1.2. Felsõfokú szakképzés szakmacsoportja, amelyben
az intézmény szakképzést folytat, illetve folytathat

székhelyen, telephelyen:
– informatika,
– kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció,
– közgazdaság,
– mezõgazdaság,
– mûvészet, közmûvelõdés, kommunikáció,
– ügyvitel,
– vendéglátás-idegenforgalom.

8.1.3. Tudományterület, mûvészeti ágak, amelyen dok-
tori képzés, doktori fokozat odaítélés folyik:

– agrártudományok,
– mûszaki tudományok,
– 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.
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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, szakképe-

sítést nyújtó iskolarendszeren kívüli szakképzés folyta-
tása;

– a képzéshez kapcsolódó tudományterületeken, mû-
vészeti ágban, kultúramûvelés és -fejlesztés, mûvészeti,
szaktanácsadói és egyéb tevékenység;

– mezõgazdasági és élelmiszer-ipari termékek terme-
lése, feldolgozása, forgalmazása;

– az intézményi infrastruktúra szabad kapacitásainak
hasznosítása (kiadói tevékenység, tervezési tevékenység,
nyomdaipari szolgáltatások, hazai és nemzetközi konfe-
renciák szervezése, nyomdaipari termékek gyártása és ér-
tékesítése, munkahelyi vendéglátás, üzemi étkeztetés, ok-
tatást szolgáló létesítmények, sportlétesítmények, kollégi-
umi szálláshelyek, valamint kutatási kapacitások bérbe-
adása);

– nyelvvizsgáztatási tevékenység.

Az intézmény tevékenységeinek tevékenységi körök
szerinti (TEÁOR) részletes felsorolása:

kiegészítõ tevékenységek:
01.11 gabonafélék, egyéb, máshova nem sorolt növény

termelése,
01.12 zöldség, dísznövény termelése,
01.13 gyümölcs, fûszernövény termelése,
01.21 szarvasmarha-tenyésztés,
01.22 juh-, kecske-, lótenyésztés,
01.23 sertéstenyésztés,
01.24 baromfi-tenyésztés,
01.25 egyéb állatok tenyésztése,
01.30 vegyes gazdálkodás,
01.41 növénytermelési szolgáltatás,
01.42 állattenyésztési szolgáltatás,
01.50 vadgazdálkodás,
05.01 halászat,
05.02 haltenyésztés,
15.33 egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás,
15.51 tejtermék gyártása,
15.61 malomipari termék gyártása,
15.93 bortermelés,
15.96 sörgyártás,
15.94 gyümölcsbor termelése,
22.11 könyvkiadás,
22.13 idõszaki kiadvány kiadása,
22.22 máshova nem sorolt nyomás,
22.23 könyvkötés,
22.25 kisegítõ nyomdai tevékenység,

24.41 gyógyszeralapanyag-gyártás,
24.42 gyógyszerkészítmény gyártása,
40.30 gõz-, melegvízellátás,
45.31 villanyszerelés,
45.33 víz-, gáz-, fûtésszerelés,
45.42 épületasztalos-szerkezet szerelése,
50.20 gépjármûjavítás,
55.10 szállodai szolgáltatás,
55.21 ifjúsági turistaszállás-szolgáltatás,
55.23 egyéb szálláshely-szolgáltatás,
55.51 munkahelyi étkeztetés,
60.23 egyéb szárazföldi személyszállítás,
60.24 közúti teherszállítás,
64.20 távközlés,
70.20 ingatlan bérbeadása, üzemeltetése,
71.10 gépjármû-kölcsönzés,
71.31 mezõgazdasági gép kölcsönzése,
71.40 fogyasztási cikk kölcsönzése,
72.21 szoftverkiadás,
72.22 egyéb szoftver-szaktanácsadás, -ellátás,
72.30 adatfeldolgozás,
72.60 egyéb számítástechnikai tevékenység,
73.10 mûszaki kutatás, fejlesztés,
73.20 humán kutatás, fejlesztés,
74.11 jogi tevékenység,
74.12 számviteli, adószakértõi tevékenység,
74.14 üzletviteli tanácsadás,
74.20 mérnöki tevékenység, tanácsadás,
74.30 mûszaki vizsgálat, elemzés,
74.40 hirdetés,
74.60 nyomozási, biztonsági tevékenység,
74.70 takarítás, tisztítás,
74.81 fényképészet,
74.85 titkári, fordítói tevékenység,
74.87 máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgál-

tatás,
75.24 közbiztonság, közrend,
75.25 tûzvédelem,
80.10 alapfokú oktatás,
80.21 általános középfokú oktatás,
80.22 szakmai középfokú oktatás,
80.42 máshova nem sorolt felnõtt- és egyéb oktatás,
85.20 állat-egészségügyi ellátás,
90.01 szennyvíz gyûjtése, kezelése,
90.02 hulladékgyûjtés, -kezelés,
90.03 szennyezõdésmentesítés,
91.20 szakszervezeti tevékenység,
91.33 máshová nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi

tevékenység,
92.51 könyvtári, levéltári tevékenység,
92.52 múzeumi tevékenység, kulturális örökség vé-

delme,
92.53 növény-, állatkert mûködtetése,
92.61 sportlétesítmény mûködtetése,
92.62 egyéb sporttevékenység,
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93.01 textil-, szõrmemosás, -tisztítás,
92.72 máshova nem sorolható egyéb szabadidõs tevé-

kenység.

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.

Az alap- és vállalkozási tevékenységek szétválasztásá-
nak elveit, a vállalkozási tevékenység, tevékenységi körök
(TEÁOR) szerinti részletes felsorolását és a vállalkozási
szerzõdéskötés rendjét az intézmény belsõ szabályzata
rögzíti.

9. Az intézmény tagolásának elvei (az 1. számú mellék-
letnek megfelelõen):

9.1. Az intézményben oktatási, tudományos kutatási
szervezeti egységként karok, tanszékek, intézetek, klini-
kák, kutató csoportok, tangazdaságok 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:

– Állatorvos-tudományi Kar,
– Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar,
– Gépészmérnöki Kar,
– Mezõgazdaság- és Környezettudományi Kar,
– Alkalmazott Bölcsészeti Kar,
– Ybl Miklós Építéstudományi Kar.
9.2. Az intézményben origiumok, informatikai, szociá-

lis, kulturális, sport, könyvtári, levéltári, múzeumi, felada-
tot ellátó gyakorlati képzést biztosító tanmûhely, valamint
termelõ feladatot ellátó szolgáltató szervezeti egységek
mûködnek.

9.3. Az intézmény mûködtetési feladatainak ellátásához
gazdasági, ellenõrzési, igazgatási feladatot ellátó hivatalt,
mûszaki szolgáltató és más, a mûködtetést biztosító funk-
cionális szervezeti egységet tart fenn.

Az intézmény szervezeti felépítését, tagolását az egyes
oktatási, tudományos kutatási, szolgáltató és funkcionális
szervezeti egységeket és mûködésük rendjét részletesen a
Szervezeti és mûködési szabályzat határozza meg.

Az intézmény vezetését, a vezetõk megbízását, illetve
felmentését, valamint hatásköröket az Ftv. és az intézmény
Szervezeti és mûködési szabályzata határozza meg.

10. Az intézmény ingatlanállománya:
10.1. A magyar állam tulajdonában lévõ ingatlanok,

melyek az intézmény vagyonkezelésében vannak a Kincs-
tári Vagyoni Igazgatósággal kötött:

Gödöllõi Agrártudományi Egyetem
– 370200/1998/0100. alapszerzõdés
– 370200/1999/0101. szerzõdésmódosítás

Jászberényi Tanítóképzõ Fõiskola
– 370406/1997/0001. alapszerzõdés
– 370406/2000/0101. szerzõdésmódosítás

Ybl Miklós Mûszaki Fõiskola:
– 370231/1997/0001. alapszerzõdés

Állatorvos-tudományi Egyetem
– 370798/1998/0100. alapszerzõdés

számú vagyonkezelési szerzõdés, illetve a Kincstári Va-
gyoni Igazgatósággal kezelõi jogra vonatkozó szerzõdés
szerint, az 1999. évi vagyonmegosztásban rögzítettek
alapján.

10.2. Az intézmény tulajdonában lévõ ingatlanok jegy-
zéke: nincs az intézménynek.

10.3. További, az intézmény használatában lévõ ingat-
lanok és a használat jogcíme: 2. számú melléklet szerint.

11. Az intézmény hallgatói létszáma:
– az Ftv.-ben meghatározottak szerint felvehetõ maxi-

mális hallgatói létszám 17 200 fõ, amely számított hallga-
tói létszámként 12 242 fõ;

– az idegen nyelven folyó költségtérítéses képzésben
részt vevõk száma ebbõl: 556.

12. Az intézményi hozzájárulással vagy közremûködés-
sel létrehozott, illetve mûködtetett társaságok, egyesüle-
tek, alapítványok és egyéb szervezetek jegyzéke és alapító
okiratai, illetve az alapítással összefüggõ más dokumen-
tumai a Szervezeti és mûködési szabályzat mellékletét ké-
pezik.

13. Az alapító okirat a 15237-27/2006. számú alapító
okirat módosításával készült és a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okirat szövegét tartalmazza.

Budapest, 2007. július 18.

Ügyiratszám: 15213-2/2007.

Dr. Hiller István s. k.,
oktatási és kulturális miniszter
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1. számú melléklet

2. számú melléklet

Az intézmény használatában lévõ ingatlan és a használat jogcíme

Címe: 1142 Budapest, Tatai út 3.
Helyrajzi száma: Budapest, belterület, 29834/10.
Használat jogcíme: ingatlan rész bérlet.
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A FELAJÁNLOTT ADÓ FELHASZNÁLÁSÁRÓL

A VOLÁN Rehabilitációs Alapítvány (1066 Budapest, Teréz krt. 38., adószám: 18154427-1-42) ezúton tudatja
mindazokkal, akik személyi jövedelemadójuk 1%-át felajánlották, hogy a 2006. évben befolyt 111 698 Ft-ot a Volán Re-
habilitációs Alapítvány a késõbbiekben felmerülõ – alapítványi célok megvalósítását célzó – igények teljesítésére tarta-
lékolja, felhasználás az összegbõl nem történt.

A VOLÁN Rehabilitációs Alapítvány ezúton is köszönetét fejezi ki a támogatóknak.

A Tengeri Csillag Sport és Szabadidõ Szervezõ Egyesület ezúton köszöni meg minden támogatójának a 2006. évi
szja 1%-ának felajánlását, összesen 246 748 Ft támogatást.

A fenti összeget vak és látó gyermekek integrált programjaira (kirándulások, táborozás) használtunk fel.
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PÁLYÁZAT AUTÓBUSSZAL VÉGZETT MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS
SZOLGÁLTATÁS ELLÁTÁSÁRA

Esztergom Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

Esztergom város helyi menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatásainak ellátására

Kiíró: Esztergom Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a 667/2007. (IX. 20.) esztergomi öh. határozata
alapján.

Az eljárás tárgya, illetõleg mennyisége: Esztergom város közigazgatási területén helyi menetrend szerinti autó-
busz-közlekedés üzemeltetése.

Pályázhatnak jogi személyek, gazdasági társaságok, közhasznú társaságok, egyéni vállalkozók.
A pályázati dokumentáció beszerzésének határideje: 2007. december 17. 12 óra.
Dokumentáció díja: 100 000 Ft bruttó összeg.
Fizetés feltételei és módja: a kiírás ellenértékét a pályázó átutalással teljesítheti a Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett

12025000-00170092-00100008 számlaszámra.
A rendelkezésre bocsátás módja: a pályázati kiírás Esztergom Város Polgármesteri Hivatal Kabinetirodáján vehetõ át

személyesen hétfõtõl csütörtökig 8–16 óráig, pénteken 8–12 óráig, illetve kérésre postai úton kerül megküldésre a pályá-
zó részére, amennyiben az ellenérték megtérítését a pályázó igazolja. Az eljárásban való részvétel feltétele a pályázati ki-
írás megvásárlása.

A szerzõdés meghatározása: közszolgáltatási szerzõdés.
A szerzõdés idõtartama egy év, 2007. december 20-ától 2008. december 19-éig.
A teljesítés helye: a város közigazgatási területe.

Alkalmassági követelmények:
– a pályázó jogképességének igazolása,
– ajánlattételi határidõ lejártától számított 60 napnál nem régebbi valamennyi – cégkivonat szerinti – számlavezetõ

pénzügyi hitelintézet nyilatkozata az alábbi tartalommal: nem volt 30 napnál hosszabb sorbaállás az elmúlt egy évben,
valamint a számla megnyitásának idõpontjáról igazolás,

– a pályázó 2006. évi mérleg- és eredménykimutatása (a negatív mérleg hiányának igazolása céljából),
– a pályázati határidõ lejártát megelõzõ 60 napnál nem régebbi cégkivonat eredeti vagy hiteles másolati példánya a

tevékenységi kör meglétének igazolása céljából.

A pályázat benyújtásának határideje:

2007. december 17. 12 óra.

A pályázat benyújtásának címe: 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1., Esztergom Város Polgármesteri Hivatal Kabinet-
iroda.

Az eredményhirdetés tervezett idõpontja: 2007. december 19. 9 óra.
A szerzõdéskötés tervezett idõpontja: 2007. december 19. 12 óra.
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Gyömrõ Város Önkormányzata
pályázatot hirdet

menetrend szerinti helyi személyszállítás biztosítására

Gyömrõ Város Önkormányzata a 2004. évi XXXIII. törvény elõírásai alapján nyílt pályázatot hirdet autóbusszal, köz-
forgalmú közlekedés keretében végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás biztosítására.

A pályázaton való részvétel feltételei:
A pályázaton az a Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, egyéni vállalkozó vehet részt, amelynek tevékeny-

ségi körébe tartozik a menetrend szerinti szárazföldi személyszállítás, és rendelkezik a hatályos jogszabályokban meg-
határozott mûködési és egyéb engedélyekkel. Külföldi székhelyû szolgáltató az autóbusszal végzett menetrend szerinti
személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. számú törvény szerinti 6. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint vehet
részt a pályázaton.

A pályázaton való részvétel feltétele a pályázati kiírás ellenértékének megfizetése és a kiírás átvétele.

A pályázati kiírás beszerzési lehetõségének feltételei:
A pályázati kiírás beszerzésének határideje 2007. december 4. 15 óra.
A pályázati kiírás ára 25 000 Ft + áfa.
A kiírás ellenértékének kiegyenlítése történhet banki átutalással az ajánlatkérõ OTP Bank Rt. gyömrõi fiókja

11742197-15392017 számú számlájára, vagy készpénzbefizetéssel a polgármesteri hivatalban (Gyömrõ Város Polgár-
mesteri Hivatal A épület, 2230 Gyömrõ, Szabadság tér 1.). A kiírás az ellenérték igazolt megfizetését követõen nyomta-
tott formában átvehetõ a polgármesteri hivatalban, elõre egyeztetett idõpontban, munkanapokon hétfõtõl csütörtökig
9 és 15 óra, pénteken 9 és 11 óra, az ajánlattételi határidõ napján 9 és 15 óra között.

Az ajánlattétel határideje:

2007. december 4. 16 óra.

Az elbírálás módja és szempontjai:
a) 2008. évre igényelt önkormányzatiköltség-hozzájárulás (súlyszám 6),
b) az önkormányzati hozzájárulás fizetésére tett ajánlat (súlyszám 3).

Az elbírálás módja az a) pont esetén. A lineáris arányosítás módszere a b) pont esetén meghatározott fizetési üteme-
zéshez rendelt meghatározott pontszámok.

További részletek a pályázati kiírásban.

Az eredményhirdetés és a szerzõdéskötés idõpontjai:
Az eredményhirdetés idõpontja: 2007. december 11. 10 óra.
A szerzõdéskötés idõpontja: 2007. december 17. 10 óra.
A szolgáltatás megkezdésének határnapja és a szerzõdés idõtartama:
A szolgáltatás megkezdésének ideje: 2008. január 1.
A szerzõdés idõtartama: 5 év.

További információk: Varga Ernõ jegyzõ, Gyömrõ Város Önkormányzata, 2230 Gyömrõ, Szabadság tér 1., tel.: (29)
330-011, fax: (29) 330-078.
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KINCSTÁRI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉRE KIÍRT PÁLYÁZAT EREDMÉNYE

A Budapest II., Völgy u. 9–11. szám. alatti 11467. és 11468. hrsz.-ú, a Magyar Állam tulajdonában és az Országos

Pszichiátriai és Neurológiai Intézet vagyonkezelésében lévõ ingatlanok értékesítésére közhitelesen a Magyar Közlöny
2007. évi 104. számának mellékleteként megjelent 2007/31. számú Hivatalos Értesítõben meghirdetett nyilvános pályá-
zat eredményesen zárult.

A pályázat nyertese a BALITEN Ingatlanhasznosító Kft.

A Balatonlelle, Köztársaság u. 23. szám alatti, 5143/2. hrsz.-ú, Balatonlelle, Honvéd u. 67. szám alatti, 3076.
hrsz.-ú és Balatonlelle, Honvéd u. 70. szám alatti, 3116. hrsz.-ú ingatlanok tulajdonjogának megszerzésére kiírt, köz-
hitelesen a Magyar Közlöny 2007/100. számában közzétett nyilvános pályázat elbírálása megtörtént.

A pályázat érvényes és eredményes volt.

A pályázat nyertese mindhárom ingatlan vonatkozásában a NEW YORK HOUSE Ingatlanhasznosító és Beruházó Kft.

A Szolnok, belterületén lévõ 9768. hrsz.-ú ingatlan tulajdonjogának megszerzésére kiírt, közhitelesen a Magyar Köz-
löny 2007/112. számában közzétett nyilvános pályázat elbírálása megtörtént.

A pályázat érvényes és eredményes volt.

A pályázat nyertese Hajnal Miklós.

A Szigetmonostor–Horány, Vadgalamb u. 4. szám alatti, 2009/14. hrsz.-ú ingatlan tulajdonjogának megszerzésé-
re kiírt, közhitelesen a Magyar Közlöny 2007/112. számában közzétett nyilvános pályázat elbírálása megtörtént.

A pályázat érvényes és eredményes volt.

A pályázat nyertese az ABF Bowdentechnika Kft.

A Budapest II. kerület, Szalamandra u. 15696/18. hrsz.-ú, a Fadd-Dombori, Nyárfa u. 8. szám alatti, 3652. hrsz.-ú,
a Tiszalök belterületén található 2412/1. hrsz.-ú, a Budakeszi, Jegenye u. 9. szám alatti, 2395/2. hrsz.-ú, a Szentes, Ady
E. u. 4. szám alatti, 27. hrsz.-ú, a Szentes külterületén található 0155/9. hrsz.-ú, a Tapolca, Glázer S. u. 4. szám alatti,
2626. hrsz.-ú (közhitelesen a Magyar Közlöny Hivatalos Értesítõjének 2007/112. számában megjelent) Magyar Állam
tulajdonában és a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében lévõ ingatlanok értékesítésére meghirdetett nyilvános
pályázat eredménytelenül zárult.
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KINCSTÁRI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSE

A Kincstári Vagyoni Igazgatóság (1054 Budapest, Zoltán u. 16., a továbbiakban: kiíró) a kincstári vagyonnal való
gazdálkodásról szóló 58/2005. (IV. 4.) kormányrendelet (a továbbiakban: kormányrendelet) vonatkozó fejezetei alapján

nyilvános pályázat

keretében értékesíti a Magyar Állam tulajdonában és a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében álló, alábbi ingat-
lanokat:

1. számú: Kecskemét Körzeti Földhivatalnál a 20296. hrsz.-ú egyéb épület és udvar megnevezésû 2095 m2 területû,
természetben Kecskemét–Hetényegyháza, Kossuth utca 15. szám alatt található ingatlant;

2. számú: Tapolca Körzeti Földhivatalnál a 2626. helyrajzi számon nyilvántartott, természetben Tapolca, Glázer S.
út 4. szám 717 m2 területû, „kivett lakóház gazdasági épület” megnevezésû ingatlant;

3. számú: Szekszárd Körzeti Földhivatalnál a 3652. helyrajzi számon nyilvántartott, természetben Fadd-Dombori,
Nyárfa u. 8. szám alatti, 380 m2 területû, „kivett hétvégi ház, udvar” megnevezésû ingatlant;

4. számú: Szentes Körzeti Földhivatalnál a 27. helyrajzi számon nyilvántartott, természetben Szentes, Ady Endre
utca 4. szám alatti, 748 m2 területû „kivett beépítetlen terület” megnevezésû ingatlant;

5. számú: Szentes Körzeti Földhivatalnál a 0155/9. helyrajzi számon nyilvántartott, természetben Szentes külterületén
található 3 ha 5690 m2 területû „kivett gazdasági épület és udvar” megnevezésû ingatlant;

6. számú: Nyíregyháza Körzeti Földhivatalnál a 2412/1. helyrajzi számon nyilvántartott, természetben Tiszalök belte-
rületén található, 233 m2 területû, „kivett ipartelep” megnevezésû ingatlant; és

7. számú: Budakörnyéki Földhivatalnál a 2395/2. helyrajzi számon nyilvántartott, természetben Budakeszi, Jegenye
u. 9. szám alatti, 613 m2 területû, „kivett gazdasági épület és udvar” megnevezésû ingatlant.

Az 1-es, a 2-es, a 3-as, a 4-es, az 5-ös, a 6-os, és a 7-es számú ingatlanokra csak külön-külön tehetõ ajánlat.

Ajánlati biztosíték ingatlanonként:
1. számú: 3 000 000 Ft, azaz hárommillió forint
2. számú: 2 500 000 Ft, azaz kettõmillió-ötszázezer forint
3. számú: 600 000 Ft, azaz hatszázezer forint
4. számú: 1 000 000 Ft, azaz egymillió forint
5. számú: 1 000 000 Ft, azaz egymillió forint
6. számú: 100 000 Ft, azaz százezer forint
7. számú: 1 000 000 Ft, azaz egymillió forint

Az ajánlati biztosítékot HUF-ban a Kincstári Vagyoni Igazgatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-
01637511-00000000 számú számlájára kell befizetni, melynek legkésõbb az ajánlattételi határidõ lejártának napján be
kell érkeznie, ingatlanonkénti jelige

1. számú: „Kecskemét–Hetényegyháza, Kossuth utca 15.”
2. számú: „Tapolca, Glázer S. út 4.”
3. számú: „Fadd-Dombori, Nyárfa u. 8.”
4. számú: „Szentes, Ady Endre utca 4.”
5. számú: „Szentes külterületi ingatlan”
6. számú: „Tiszalök üdülõ”
7. számú: „Budakeszi, Jegenye u. 9.”

feltüntetésével.

Az ajánlati biztosíték a nyertes ajánlattevõ esetén a vételárba beszámításra kerül.
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A vételárat magyar forintban (HUF) kell megfizetni.
Az ingatlanok per-, teher- és igénymentesek.

A kiíró tájékoztatja a pályázókat, hogy az ingatlanokra környezetvédelmi és tûzszerészeti vizsgálat nem készült. A pá-
lyázó köteles az ajánlattételével egyidejûleg nyilatkozni arról, hogy ebbõl a ténybõl fakadóan, valamint az esetlegesen
szükséges környezetvédelmi és tûzszerészeti vizsgálatok készítésével, illetve a vizsgálatokból adódó esetleges kötele-
zettségekkel kapcsolatban megtérítési, kártérítési, illetve bármilyen kártalanítás iránti igényt, követelést a Magyar
Állammal, a vagyonkezelõvel, valamint a kiíróval szemben sem most, sem a jövõben nem támaszt és nem érvényesít.
Amennyiben a területeken környezetvédelmi és tûzszerészeti kárelhárítás szükséges, az ezzel kapcsolatos tevékenység
összes költsége a majdani vevõt terheli.

A kiíró tájékoztatja az ajánlattevõket, hogy a kormányrendelet 42. § (2) bekezdésében biztosított lehetõséggel élve a
pályázati ajánlatok ingatlanonkénti bontását követõen amennyiben az elsõ két helyre rangsorolt ajánlatban szereplõ vé-
telárak között (a magasabbat tekintve 100%-nak) legfeljebb húsz százalék eltérés van, vagy ha a 44. § (1) bekezdése
alapján a benyújtott ajánlatok egyike sem lenne nyertesnek nyilvánítható, nyilvános ártárgyalást tarthat. Amennyiben
csak egy érvényes ajánlat érkezik, nyilvános ártárgyalás tartása helyett a kiíró felhívhatja az ajánlattevõt ajánlata módo-
sítására.

Az ingatlanok jellemzõi:

1. számú ingatlan:
Az ingatlan Kecskemét nyugati szélén, Hetényegyházán fekszik. Az ingatlan családi házas övezetben található, há-

rom út által határolt, szabálytalan alakú területen. A kerítés vonala nem követi a telekhatárt, csupán az ingatlan területé-
nek kb. fele bekerített.

Az ingatlanon lévõ volt helyõrségi klub épületet 1971-ben építették, teljes felújítását és bõvítését 1983-ban végezték
el. Az egyszintes, hagyományos tégla falazatú, lapos tetõs épület beépített bruttó területe 398,92 m 2.

Az ingatlan elektromosenergia-ellátása földkábellel biztosított. A víz- és gázellátás a települési közmûhálózatról
megoldott. Az épület fûtését 9 db parapet konvektor biztosította. Az ingatlan a közmûcsatornára nincs rákötve, a csatla-
kozási lehetõség a telek északkeleti határán biztosított. Az ingatlan eddigi szennyvíztárolójának (mely a szomszédos
20297. hrsz.-ú telken található) funkciója megszûnt, arra a szolgalmi jog nem biztosított.

Az ingatlan a 19/2005. (VI. 1.) HESZ alapján VT 4010636 kertvárosi karakterû, településközpont, vegyes övezetbe
került besorolásra.

2. számú ingatlan:
Az ingatlan a városközponthoz közeli részen helyezkedik el.
Az ingatlan összközmûves, az ellátás a település kommunális hálózatairól, teljesen önálló közmûbekötésekkel meg-

oldott.

3. számú ingatlan:
Az ingatlan Fadd üdülõövezetében a Duna holtágától kb. 200 méterre helyezkedik el. Környezetében hasonló hétvégi

házak találhatók. Fadd Község Önkormányzatának 10/2003. (V. 13.) rendelete alapján a terület „Üh” hétvégiházas
üdülõterületbe került besorolásra.

A telken hálózati víz, villany és szennyvízelvezetés megoldott, a gáz nincs bekötve. A telken egy szabadonálló két-
szintes, felújítást igénylõ kõépület van, az ingatlan jelenleg használaton kívüli.

4. számú ingatlan:
Az ingatlan Szentes történelmi belvárosában helyezkedik el. Az utcában a századvég hangulatát idézõ felújított hom-

lokzatú, zárt beépítésû épületek találhatók. Az ingatlan utcafronti szélessége 20,3 m.
A területnek rendezési terve jelenleg nincs. A település kommunális hálózata kiépített, az Ady Endre utca

összközmûves.

5. számú ingatlan:
Az ingatlan Szentes külterületén, a várostól kb. 5 km-es távolságra található, jellemzõen mezõgazdasági ingatlanok,

tanyák környezetében. Az ingatlan sertéstelepként mûködött. A telek szabálytalan sokszög alakú.
Az ingatlanon 9 db épület található, mûszaki állapotuk erõsen leromlott, bruttó alapterületük 1369,37 m2 az épületek

javarészben állattartás céljára épültek.
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A villamosenergia-ellátás a városi közmûrõl megoldott. Vízellátás a területen lévõ 2 db kútról (180 m mélységû fúrt
kút és 6 m mélységû ásott kút) történt, a szennyvíz a területen 2 db szennyvízderítõbe került bevezetésre.

6. számú ingatlan:
Az ingatlan Tiszalök északnyugati részén, üdülõövezetben (Tiszavirág út közelében) a Tisza folyótól kb. 300 m-re ha-

sonló méretû és adottságú üdülõk környezetében található.
Az ingatlanon 1980-as évek végén épült földszintes, 25 m2 alapterületû fa szerkezetû ház áll. Az ingatlan elektromos

hálózata és ivóvízellátása a városi közmûhálózatról megoldott, a szennyvíz elhelyezése zárt rendszerû gyûjtõbe történt.

7. számú ingatlan:
Budakeszi belterületén, kifejezetten csendes, nyugodt környezetben, a volt honvédségi lakótelep lakóházas környeze-

tében helyezkedik el.
Az ingatlanon egy 155 m2 alapterületû (korábban élelmiszerbolt volt), 1970-es évek elején épült modul barakk szerke-

zetû épület található. Az épület felújítása indokolt.

Kiíró az ingatlanokról bõvebb információt tartalmazó pályázati dokumentációt bocsát térítés ellenében a pályázók
rendelkezésére.

Pályázati dokumentáció:
A pályázaton való részvétel alapfeltétele a pályázati dokumentáció kiírótól történõ megvásárlása.
A pályázati dokumentáció ingatlanonként 1-es és 2-es számú ingatlanok tekintetében külön-külön 18 000 Ft (15 000

Ft + 3000 Ft áfa), azaz tizennyolcezer forint; a 3-as, 4-es, 5-ös, 6-os és a 7-es számú ingatlanok tekintetében külön-külön
24 000 Ft (20 000 Ft + 4000 Ft áfa), azaz huszonnégyezer forint csekken (csekk átvehetõ: kiíró címén I. emelet 122. szá-
mú irodában) történõ befizetését követõen, titkossági nyilatkozat aláírása ellenében, a kiíró Budapest V. kerület, Zoltán
u. 16. I. emelet 122. számú irodában személyesen, vagy meghatalmazott útján vehetõ át, munkanapokon a Pályázati fel-
hívás Magyar Közlöny Hivatalos Értesítõjében történt megjelenés napjától (hétfõtõl csütörtökig 8-tól 15 óráig, pénteken
8-tól 13 óráig) az ingatlan utolsó megtekintésére jelen pályázati felhívás szerint biztosított idõpontot megelõzõ munka-
nap 16 óráig.

A meghatalmazott köteles közokirattal, vagy teljes bizonyító erejû magánokirattal igazolni képviseleti jogosultságát,
illetve annak mértékét.

A pályázati felhívás és a pályázati dokumentáció által az ingatlanokkal kapcsolatban közölt és ismertetett adatok, in-
formációk a kiíró által ismert és biztosított elõzetes adatszolgáltatáson alapulnak. A kiíró javasolja minden ajánlattevõ-
nek, hogy a fent említett dokumentáción felül saját felelõsségére és költségére szerezzen be minden olyan kiegészítõ in-
formációt az ajánlat tárgyáról, valamint a magyarországi jogi-gazdasági környezetrõl, illetve szabályozórendszerrõl,
amely befektetési szándéka körültekintõ megalapozásához szükséges lehet.

A dokumentáció megvásárlását igazoló bizonylat másolatát az ajánlat benyújtásakor a pályázónak csatolnia kell.

Az ingatlan bemutatása:
Az ingatlanok 2007. november 16-án és 2007. december 10-én 10 órától 13 óráig tekinthetõk meg.
Az ingatlanok megtekintése nem feltétele az érvényes ajánlattételnek, azonban ennek elmulasztásából adódó károkért

a kiíró felelõsséget nem vállal.

A pályázatok beadásának módja:
A vételre vonatkozó pályázati ajánlatokat zárt, cégjelzés nélküli borítékban az 1. oldalon az ajánlati biztosítéknál

meghatározott jelige feltüntetésével, 3 példányban (1 eredeti és 2 másolati példányban), magyar nyelven, személyesen,
illetve meghatalmazott útján a kiíró fenti címén (I. emelet 122. számú irodában) kell benyújtani úgy, hogy az ajánlat az
ajánlattételi határidõn belül a kiíróhoz megérkezzék. A pályázó köteles az eredeti példányt megjelölni „Eredeti” felírás-
sal. Ha a pályázatok között eltérés adódik, az így megjelölt ajánlatban foglaltak az irányadók.

Ajánlattételi határidõ:

2007. december 11. 10 óra.

A pályázó az ajánlattételi határidõ lejártáig módosíthatja, vagy visszavonhatja pályázati ajánlatát. Az ajánlattételi ha-
táridõ lejártát követõen a benyújtott ajánlatok csak a nyilvános ártárgyalás során, illetõleg egy érvényes ajánlat esetén a
kiíró felhívására módosíthatók, de az ajánlati árak nem csökkenthetõk. A pályázó a kormányrendelet 48. § (1) bekezdése
értelmében a szerzõdéskötésig, illetõleg az ártárgyalás megkezdéséig köteles titokban tartani ajánlata tartalmát. A kiíró a
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kormányrendelet 48. § (3) bekezdés szerint a pályázók számát a pályázatok bontásáig, ajánlatok tartalmát a döntéshoza-
talig, illetve az ártárgyalás megkezdéséig köteles titkosan kezelni.

A pályázatok felbontása az ajánlattételi határidõ lejártának napján 10.15 órakor történik a kiíró fenti címén, zárt kör-
ben, a kiíró és közjegyzõ jelenlétében.

A részvétel feltételei:
A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázati dokumentációban a kiíró által rendelkezésre bocsátott a részvételi

feltételként felsorolt tartalmi követelmények szerint kitöltött, további feltételek támasztása nélkül elfogadólag, cégsze-
rûen aláírt alábbi formanyomtatványokat.

1. pályázati kísérõlapot a pályázati dokumentáció átvételérõl, mellékelve a pályázati dokumentáció megvásárlását
igazoló bizonylatot (1. számú formanyomtatvány),

2. a pályázó azonosító adatait (nem magánszemély esetében 2/a. számú, magánszemély esetében 2/b. számú forma-

nyomtatvány),

3. a pályázat tárgyának megjelölését, a megajánlott vételárat HUF-ban (3. számú formanyomtatvány),

4. a vételár kiegyenlítésének módját, teljesítésének határidejét, annak figyelembevételével, hogy az ajánlati biztosíté-
kon felül fennmaradó vételárhátralékot a szerzõdés aláírását követõ 30 naptári napon belül egy összegben kell kiegyenlí-
teni (4. számú formanyomtatvány),

5. 30 napnál nem régebbi eredeti igazolásokat arról, hogy a pályázónak nincs adó-, vám-, társadalombiztosításijáru-
lék-fizetési kötelezettséget illetõen lejárt köztartozása, illetve a pályázó nyilatkozatát arról, hogy sem a Magyar Állam-
mal és szervezeteivel, sem a vagyonkezelõvel, sem a kiíróval szemben lejárt tartozása nincs (5. számú formanyomtat-

vány),

6. az ajánlati biztosíték befizetésérõl szóló eredeti bizonylatot (csekkmásolat), illetve eredeti hivatalos banki igazo-
lást, (a pályázónak gondoskodnia kell arról, hogy a HUF-ban befizetett ajánlati biztosíték legkésõbb az ajánlattételi ha-
táridõ lejártának napján a kiíró Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01637511-00000000 számú számlájára be-
érkezzék) (6. számú formanyomtatvány),

7. amennyiben a pályázó nem magánszemély, a képviseletére jogosult(ak)nak arról szóló nyilatkozatát, hogy nyertes-
ség esetén megkötendõ adásvételi szerzõdéshez szükséges-e külön társasági cselekmény (7. számú formanyomtatvány),

8. a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázati felhívásban szereplõ feltételeket elfogadva, a pályázati
dokumentációban foglaltak ismeretében teszi meg ajánlatát (8. számú formanyomtatvány),

9. a pályázó nyilatkozatát melyben tudomásul veszi, hogy az ingatlan vonatkozásában környezeti és tûzszerészeti
vizsgálat nem készült, illetve a kiíró nem vállal felelõsséget az ingatlannal kapcsolatos esetlegesen felmerülõ környezeti
károkért és az ezzel összefüggõ esetleges kárelhárítás a vevõt terheli (9. számú formanyomtatvány),

10. a nem magánszemély pályázó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy csõd-, felszámolási eljárás ellene nem indult, to-
vábbá végelszámolását nem kezdeményezték, jogutód nélküli megszüntetése nincs folyamatban, illetve – önkormányzat
esetében – adósságrendezési eljárás ellene nem indult (10. számú formanyomtatvány),

11. a pályázó nyilatkozatát, melyben tudomásul veszi, hogy a kiíró a Magyar Állam tulajdonjogát a teljes vételár ki-
egyenlítéséig fenntartja és a kiíró az adásvételi szerzõdésben egyoldalú elállási jogot köt ki azon esetekre, ha a vételár
határidõben nem kerül megfizetésre és (11. számú formanyomtatvány),

12. a pályázó nyilatkozatát, melyben tudomásul veszi, hogy a kiíró nem vállal felelõsséget az illetékes önkormányzat-
nak az ingatlannal kapcsolatos területrendezési és területfejlesztési elõírásaira vonatkozóan, illetve a helyi építési szabá-
lyok megváltozásából eredõ esetleges károkért, különösen a településrendezési terv változásából, illetve településfej-
lesztési elgondolásokból adódókért (12. számú formanyomtatvány),

13. a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy elfogadja az ajánlati kötöttségre, az ajánlati biztosíték mértékére és
megfizetésének módjára, elvesztésére, valamint a fizetési garanciára vonatkozó, kiíró által a pályázati felhívásban tá-
masztott feltételeket (13. számú formanyomtatvány),

14. a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy amennyiben nyertesnek nyilvánítják, szerzõdéskötésre nem jelöl-
het ki mást maga helyett (14. számú formanyomtatvány),

15. a pályázó titoktartási nyilatkozatát (15. számú formanyomtatvány).

Amennyiben a pályázó ajánlatának szöveges részei és a kitöltött formanyomtatványok tartalma között eltérés mutat-
kozik, úgy a kiíró a formanyomtatványokban foglaltakat tekinti irányadónak.

Az ajánlati biztosítékot a kiíró a pályázati felhívás visszavonásáról szóló hirdetmény közzétételének, illetve az eljárás
eredménytelensége kihirdetésének napjától számított 15 munkanapon belül visszafizeti a pályázók részére. Eredményes
pályázat esetén a kiíró az ajánlati biztosítékot a nem nyertes pályázók részére az ajánlatok elbírálásának napjától számí-
tott 15 munkanapon belül fizeti vissza. A kiíró ugyancsak visszafizeti az ajánlati biztosítékot, ha a KVI az elbírálási ha-
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táridõt meghosszabbítja, melynek függvényében az ajánlati kötöttség idõtartama is meghosszabbodik, és a pályázó a ha-
táridõ meghosszabbításáról szóló értesítés kézhezvételétõl számított 7 naptári napon belül nyilatkozik, hogy ajánlati
kötöttségét nem kívánja meghosszabbítani.

Az ajánlati biztosíték után a kiíró költséget nem számít fel, kamatot nem fizet, kivéve, ha az ajánlati biztosíték vissza-
fizetésére nyitva álló 15 munkanapos határidõt elmulasztja.

Amennyiben a pályázó ajánlati kötöttségének ideje alatt ajánlatát visszavonja, vagy ha az adásvételi szerzõdés meg-
kötése a nyertes pályázónak felróható, vagy érdekkörében felmerülõ más okból hiúsul meg, az ajánlati biztosítékot el-
veszti. A pályázó az ajánlati biztosítékot elveszti akkor is, ha a már megkötött szerzõdés a pályázónak felróható, vagy
érdekkörében felmerülõ más okból hiúsul meg.

Kötelezõen vállalt ajánlati kötöttség:
A kötelezõen vállalt ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidõ lejártának napját követõ 90 naptári nap. Amennyiben a

pályázó ajánlatát az ajánlati kötöttségének ideje alatt visszavonja, az általa befizetett ajánlati biztosítékot elveszti.
A pályázati ajánlatok elbírálása, vagy a nyilvános ártárgyalásra kitûzése (az ajánlatmódosításra való felhívás) az aján-

lattételi határidõ lejártát követõ 30 naptári napon belül történik, mely idõtartamot a kiíró egy alkalommal, legfeljebb
további 30 naptári nappal meghosszabbíthat. Ennek függvényében az ajánlati kötöttség idõtartama is 30 nappal meg-
hosszabbodik.

Az ártárgyalás, illetve az ajánlatmódosítás elbírálása az ártárgyalás kitûzésétõl, illetve az ajánlatmódosításra történõ
felhívás idõpontjától számított 30 naptári napon belül történik.

A kiíró az elbírálási határidõ lejártát követõ 15 naptári napon belül írásban tájékoztatja a pályázókat a pályázati eljárás
eredményérõl.

Az ajánlat beadása:
Az ajánlatokat a kiíró fenti címén, Kincstári Vagyoni Igazgatóság Értékesítési fõosztály I. emelet 122. szobában kell a

fent megjelölt ajánlattételi határidõig leadni.
A pályázat elbírálása során a rangsoroláskor a megajánlott vételár összegének nagysága alapján dönt a kiíró.
Az adásvételi szerzõdés megkötésének elõfeltétele, hogy a nyertes pályázó az eredményhirdetésrõl szóló értesítés

kézhezvételét követõ 8 banki napon belül, az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételárhátralék (beleértve az áfát is)
erejéig fizetési garanciát ad.

A kiíró fizetési garanciának tekinti a feltétel nélküli bankgaranciát, a feltétel nélküli banki hitelígérvényt és a vételár-
hátralék ügyvédi vagy közjegyzõi letétbe helyezését.

– A feltétel nélküli bankgaranciát, melynek kedvezményezettje a kiíró, a banknak a pályázati felhívásban megadott
jelige feltüntetésével megjelölt ingatlan megvásárlása céljára kell kiállítania és visszavonhatatlan fizetési kötelezettséget
kell vállalnia a kiíró felé a teljes vételárhátralékra – beleértve a forgalmi adót is – vonatkozóan, az ajánlatban vállalt ha-
táridõ figyelembevételével.

– A feltétel nélküli banki hitelígérvényt, melynek kedvezményezettje a kiíró, a banknak a pályázati felhívásban meg-
adott jelige feltüntetésével megjelölt ingatlan megvásárlása céljára kell kiállítania és visszavonhatatlan fizetési kötele-
zettséget kell vállalnia arra, hogy a vételárként ígért összeget a bank a vevõ részére meghitelezi a teljes vételárhátralékra
– beleértve a forgalmi adót is – vonatkozóan, az ajánlatban vállalt határidõ figyelembevételével.

A kiíró a fentiekben említett, vételárhátralék kifizetésének biztosítékául szolgáló iratokat magyarországi bankoktól
fogadja el.

A kiíró a pályázat nyertesével – az errõl szóló értesítés kézhezvételének napjától számított 30 naptári napon belül, de
legkésõbb az ajánlati kötöttség lejártának napjáig – az adásvételi szerzõdést megköti.

A tulajdonjog ingatlan-nyilvántartásban történõ átvezetéséhez szükséges bejegyzési engedély kiadása a teljes vételár-
nak a kiíró Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01637528-00000000 számláján történõ megjelenését követõen
haladéktalanul, de legkésõbb 15 naptári napon belül történik.

A kiíró fenntartja jogát, hogy
– a nyertes pályázó visszalépése esetén a pályázat soron következõ helyezettjével szerzõdést kössön, amennyiben az

ajánlata a kormányrendelet 46. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelel,
– a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa,
– az elbírálási határidõn belül a kormányrendelet 42. § (2) bekezdése alapján – minden érvényes ajánlatot benyújtott

résztvevõ meghívása mellett – nyilvános ártárgyalást tartson, vagy egyetlen ajánlattevõ esetén felhívja az ajánlattevõt
ajánlata módosítására,

– pályázati felhívását az ajánlattételi határidõ elõtt visszavonja, melyrõl a pályázati felhívás közlésével megegyezõ
helyeken az ajánlattételi határidõ lejárta elõtt hirdetményt tesz közzé. Ebben az esetben a kiíró a pályázati dokumentáció
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ellenértékét a felhívás visszavonásának a Magyar Közlöny Hivatalos Értesítõjében történõ megjelentetését követõ
10 munkanapon belül, a dokumentáció visszaadása ellenében visszafizeti.

A pályázatot követõ nyilvános ártárgyalás során a pályázók ajánlataikat módosíthatják, azzal, hogy a korábban meg-
ajánlott vételár nem csökkenthetõ, és a módosított ajánlatnak is meg kell felelnie a pályázati felhívásban meghatározott
valamennyi feltételnek.

Érvényes a pályázati ajánlat, ha:
– azt a pályázati felhívásban meghatározott, illetve szabályszerûen meghosszabbított ajánlattételi határidõben

nyújtották be,
– a pályázó az ajánlati biztosítékot az elõírásoknak megfelelõen bocsátotta rendelkezésre,
– a pályázó a pályázatot és valamennyi formanyomtatványt szabályszerûen aláírta (nem magánszemély esetén

cégszerû aláírás),
– a részvételi feltételekben meghatározottaknak maradéktalanul eleget tesz, ennek keretében a kiíró által a pályázati

dokumentáció részeként rendelkezésre bocsátott formanyomtatványokat a pályázati ajánlat beadásával egyidejûleg to-
vábbi feltételek támasztása nélkül – kitöltve, elfogadólag aláírva a meghatározott mellékletekkel együtt (a hiánypótlási
lehetõségre figyelemmel)* benyújtja.

Hiánypótlásra kizárólag a pályázat beadási határidejétõl számított 15 naptári napon belül, „a részvétel feltételei” cím
5. pontjaiban meghatározott adatok, nyilatkozatok, illetve igazolások vonatkozásában a pályázó kezdeményezésére van
lehetõség.

Ha a pályázó élni kíván a hiánypótlás lehetõségével, azt pályázati ajánlatában közölnie kell.
Ugyanazon dokumentumra vonatkozóan egyszeri hiánypótlásra van lehetõség, a pótolt dokumentumra vonatkozóan

nincs lehetõség ismételt hiánypótlásra.
Érvénytelen a pályázati ajánlat, ha az érvényességi feltételek bármelyikének részben vagy egészben a hiánypótlást kö-

vetõen sem felel meg.
Ha a pályázó, vagy az érdekkörébe tartozó más személy a pályázat titkosságát megsérti, a kiíró az ajánlatát érvényte-

lennek nyilvánítja.
A pályázati felhívás és a kitöltendõ formanyomtatványok a www.kvi.gov.hu honlapon „árverés, értékesítés, pályáza-

tok” menüpont alatt tájékoztató jelleggel olvashatók. A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhetõ munka-
napokon a Kincstári Vagyoni Igazgatóságon Molnárné Hettmann Emília értékesítési fõelõadótól [telefon: + 36 (1)
373-5720, fax: + 36 (1) 373-5625].

A Kincstári Vagyoni Igazgatóság (a továbbiakban: kiíró), a kincstári vagyonnal való gazdálkodásról szóló 58/2005.
(IV. 4.) kormányrendelet (a továbbiakban: kormányrendelet) vonatkozó fejezetei alapján

nyilvános pályázat

keretében értékesíti a Magyar Állam tulajdonában és a kiíró vagyonkezelésében álló, természetben Budapest XIII. kerü-
let, Visegrádi u. 19. I. emelet 2. szám alatt található, 25233/0/A/8. helyrajzi számon nyilvántartott, 235 m2 területû, iroda
megnevezésû ingatlant.

Ajánlati biztosíték: 4 000 000 Ft, azaz négymillió forint.

Az ajánlati biztosítékot HUF-ban a kiíró Magyar Államkincstárnál vezetett MÁK 10032000-01637511-00000000
számú számlájára kell befizetni (melynek legkésõbb az ajánlattételi határidõ lejártának napján be kell érkeznie) a „Vi-
segrádi” jelige feltüntetésével.

Az ajánlati biztosíték a nyertes ajánlattevõ esetén a vételárba beszámításra kerül.

A vételárat magyar forintban (HUF) kell megfizetni.
Az ingatlan per-, teher- és igénymentes.
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A kiíró tájékoztatja az ajánlattevõket, hogy a kormányrendelet 42. § (2) bekezdésében biztosított lehetõséggel élve a
pályázati ajánlatok bontását követõen amennyiben az elsõ két helyre rangsorolt ajánlatban szereplõ vételárak között
(a magasabbat tekintve 100%-nak) legfeljebb húsz százalék eltérés van, vagy ha a 44. § (1) bekezdése alapján a benyúj-
tott ajánlatok egyike sem lenne nyertesnek nyilvánítható, nyilvános ártárgyalást tarthat. Amennyiben csak egy érvényes
ajánlat érkezik, nyilvános ártárgyalás tartása helyett a kiíró felhívhatja az ajánlattevõt ajánlata módosítására.

Az ingatlan jellemzõi:
Az értékelt ingatlan Budapest belvárosában a Váci úttal párhuzamos utcában helyezkedik el, a Nyugati pályaudvar és

a Lehel-piac közötti részen.
Az épület az 1900-as évek elején, hagyományos építési móddal épült, négy lakószintes, magas tetõs. Bérháznak épült,

lakások, irodák, illetve üzletek vannak az épületben.
Az épület zárt lépcsõházas rendszerû, emeleti szinteken nyitott körfolyosós.
Lift mûködik az épületben. A lakások, illetve irodák a függõfolyosóról nyílnak. A ház felújítása részletekben történik,

mindig a legfontosabb dolgokat végeztetik el. A kapubejáró felújított, rendben tartott. A lépcsõház elhanyagolt, lehango-
ló látványt nyújt. Az értékelt irodacsoportot három lakás összenyitásával alakították ki. Két közvetlen bejáróval rendel-
kezik a függõfolyosóról, nagy alapterületû, jó alaprajzi elrendezésû. A nagyterem és egy iroda ablaka a Visegrádi utca
felé nyílik.

Kiíró az ingatlanról bõvebb információt tartalmazó pályázati dokumentációt bocsát térítés ellenében a pályázók
rendelkezésére.

Pályázati dokumentáció:
A pályázaton való részvétel alapfeltétele a pályázati dokumentáció kiírótól történõ megvásárlása.
A pályázati dokumentáció 24 000 Ft, azaz huszonnégyezer forint (20 000 Ft + 4000 Ft áfa) csekken történõ befizetését

követõen, titkossági nyilatkozat aláírása ellenében, a kiíró 1054 Budapest, Zoltán u. 16. (I. emelet 122-es szoba) címén
személyesen, vagy meghatalmazott útján vehetõ át, munkanapokon a Pályázati felhívás Magyar Közlöny Hivatalos Érte-
sítõjében történt megjelenés napjától a pályázat benyújtásának határidejéig (hétfõtõl csütörtökig 8-tól 15 óráig, pénteken
8-tól 13 óráig).

A meghatalmazott köteles közokirattal, vagy teljes bizonyító erejû magánokirattal igazolni képviseleti jogosultságát,
illetve annak mértékét.

A pályázati felhívás és a pályázati dokumentáció által az ingatlannal kapcsolatban közölt és ismertetett adatok, infor-
mációk a kiíró által ismert és biztosított elõzetes adatszolgáltatáson alapulnak. A kiíró javasolja minden ajánlattevõnek,
hogy a fent említett dokumentáción felül saját felelõsségére és költségére szerezzen be minden olyan kiegészítõ informá-
ciót az ajánlat tárgyáról, valamint a magyarországi jogi-gazdasági környezetrõl, illetve szabályozórendszerrõl, amely
befektetési szándéka körültekintõ megalapozásához szükséges lehet.

A dokumentáció megvásárlását igazoló bizonylat másolatát az ajánlat benyújtásakor a pályázónak csatolnia kell.

Az ingatlan bemutatása:
Az ingatlan bemutatására a pályázati felhívás megjelenését követõ 20. naptári napon (amennyiben munkaszüneti nap-

ra esik, akkor az azt követõ munkanapon) 10 órakor kerül sor, illetve elõzetes egyeztetés alapján.
Az ingatlan megtekintése nem feltétele az érvényes ajánlattételnek, azonban ennek elmulasztásából adódó károkért a

kiíró felelõsséget nem vállal.

A pályázatok beadásának módja:
A vételre vonatkozó pályázati ajánlatokat zárt, cégjelzés nélküli borítékban az 1. oldalon az ajánlati biztosítéknál

meghatározott jelige feltüntetésével, 3 példányban (1 eredeti és 2 másolati példányban), magyar nyelven, személyesen,
illetve meghatalmazott útján a kiíró fenti címén (I. emelet 101. számú irodában) kell benyújtani úgy, hogy az ajánlat az
ajánlattételi határidõn belül a kiíróhoz megérkezzék. A pályázó köteles az eredeti példányt megjelölni „Eredeti” felírás-
sal. Ha a pályázatok között eltérés adódik, az így megjelölt ajánlatban foglaltak az irányadók.

Ajánlattételi határidõ:

2007. december 11. 10 óra.

A pályázó az ajánlattételi határidõ lejártáig módosíthatja, vagy visszavonhatja pályázati ajánlatát. Az ajánlattételi ha-
táridõ lejártát követõen a benyújtott ajánlatok csak a nyilvános ártárgyalás során, illetõleg egy érvényes ajánlat esetén a
kiíró felhívására módosíthatók, de az ajánlati árak nem csökkenthetõk. A pályázó a kormányrendelet 48. § (1) bekezdése
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értelmében a szerzõdéskötésig, illetõleg az ártárgyalás megkezdéséig köteles titokban tartani ajánlata tartalmát. A kiíró a
kormányrendelet 48. § (3) bekezdés szerint a pályázók számát a pályázatok bontásáig, ajánlatok tartalmát a döntéshoza-
talig, illetve az ártárgyalás megkezdéséig köteles titkosan kezelni.

A pályázatok felbontása az ajánlattételi határidõ lejártának napján 10 órakor történik a kiíró fenti címén, zárt körben, a
kiíró és a közjegyzõ jelenlétében.

A részvétel feltételei:
A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázati dokumentációban a kiíró által rendelkezésre bocsátott a részvételi

feltételként felsorolt tartalmi követelmények szerint kitöltött, további feltételek támasztása nélkül elfogadólag,
cégszerûen aláírt alábbi formanyomtatványokat.

1. pályázati kísérõlapot a pályázati dokumentáció átvételérõl, mellékelve a pályázati dokumentáció megvásárlását
igazoló bizonylatot (1. számú formanyomtatvány),

2. a pályázó azonosító adatait (nem magánszemély esetében 2/a. számú, magánszemély esetében 2/b. számú forma-

nyomtatvány),

3. a pályázat tárgyának megjelölését, a megajánlott vételárat HUF-ban (3. számú formanyomtatvány),

4. a vételár kiegyenlítésének módját, teljesítésének határidejét, annak figyelembevételével, hogy az ajánlati biztosíté-
kon felül fennmaradó vételárhátralékot a szerzõdés aláírását követõ 30 naptári napon belül egy összegben kell kiegyenlí-
teni (4. számú formanyomtatvány),

5. 30 napnál nem régebbi eredeti igazolásokat arról, hogy a pályázónak nincs adó-, vám-, társadalombiztosításijáru-
lék-fizetési kötelezettséget illetõen lejárt köztartozása, illetve a pályázó nyilatkozatát arról, hogy sem a Magyar Állam-
mal és szervezeteivel, sem a kiíróval szemben lejárt tartozása nincs (5. számú formanyomtatvány),

6. az ajánlati biztosíték befizetésérõl szóló eredeti bizonylatot, illetve eredeti hivatalos banki igazolást, (a pályázónak
gondoskodnia kell arról, hogy a HUF-ban befizetett ajánlati biztosíték legkésõbb az ajánlattételi határidõ lejártának nap-
ján a kiíró Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01637511-00000000 számú számlájára beérkezzék) (6. számú

formanyomtatvány),

7. amennyiben a pályázó nem magánszemély, a képviseletére jogosult(ak)nak arról szóló nyilatkozatát, hogy nyertes-
ség esetén megkötendõ adásvételi szerzõdéshez szükséges-e külön társasági cselekmény (7. számú formanyomtatvány),

8. a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázati felhívásban szereplõ feltételeket elfogadva, a pályázati
dokumentációban foglaltak ismeretében teszi meg ajánlatát (8. számú formanyomtatvány),

9. a pályázó nyilatkozatát melyben tudomásul veszi, hogy kiíró nem vállal felelõsséget az ingatlannal kapcsolatos
esetlegesen felmerülõ környezeti kárért (9. számú formanyomtatvány),

10. a nem magánszemély pályázó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy csõd-, felszámolási eljárás ellene nem indult, to-
vábbá végelszámolását nem kezdeményezték, jogutód nélküli megszüntetése nincs folyamatban, illetve – önkormányzat
esetében – adósságrendezési eljárás ellene nem indult (10. számú formanyomtatvány),

11. a pályázó nyilatkozatát, melyben tudomásul veszi, hogy a kiíró a Magyar Állam tulajdonjogát a teljes vételár ki-
egyenlítéséig fenntartja és a kiíró az adásvételi szerzõdésben egyoldalú elállási jogot köt ki azon esetekre, ha a vételár
határidõben nem kerül megfizetésre és (11. számú formanyomtatvány),

12. a pályázó nyilatkozatát, melyben tudomásul veszi, hogy a kiíró nem vállal felelõsséget az illetékes önkormányzat-
nak az ingatlannal kapcsolatos területrendezési és területfejlesztési elõírásaira vonatkozóan, illetve a helyi építési szabá-
lyok megváltozásából eredõ esetleges károkért, különösen a településrendezési terv változásából, illetve településfej-
lesztési elgondolásokból adódókért (12. számú formanyomtatvány),

13. a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy elfogadja az ajánlati kötöttségre, az ajánlati biztosíték mértékére és
megfizetésének módjára, elvesztésére, valamint a fizetési garanciára vonatkozó, kiíró által a pályázati felhívásban tá-
masztott feltételeket (13. számú formanyomtatvány),

14. a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy amennyiben nyertesnek nyilvánítják, szerzõdéskötésre nem jelöl-
het ki mást maga helyett (14. számú formanyomtatvány),

15. a pályázó titoktartási nyilatkozatát (15. számú formanyomtatvány),

16. a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy megfelelõ tájékoztatást kapott az 54/1993. (1994. II. 1.) Fõv. Kgy.
rendeletben foglaltakról, amely szerint a társasház védetté nyilvánított épület, helyi védettség alatt áll, az ingatlan hasz-
nálata során a rendeletben foglalt elõírásoknak, eljárási szabályoknak megfelelõen kell eljárnia (16. számú formanyom-

tatvány).

Amennyiben a pályázó ajánlatának szöveges részei és a kitöltött formanyomtatványok tartalma között eltérés mutat-
kozik, úgy a kiíró a formanyomtatványokban foglaltakat tekinti irányadónak.
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Az ajánlati biztosítékot a kiíró a pályázati felhívás visszavonásáról szóló hirdetmény közzétételének, illetve az eljárás
eredménytelensége kihirdetésének napjától számított 15 munkanapon belül visszafizeti a pályázók részére. Eredményes
pályázat esetén a kiíró az ajánlati biztosítékot a nem nyertes pályázók részére az ajánlatok elbírálásának napjától számí-
tott 15 munkanapon belül fizeti vissza. A kiíró ugyancsak visszafizeti az ajánlati biztosítékot, ha a KVI az elbírálási ha-
táridõt meghosszabbítja, melynek függvényében az ajánlati kötöttség idõtartama is meghosszabbodik, és a pályázó a ha-
táridõ meghosszabbításáról szóló értesítés kézhezvételétõl számított 7 naptári napon belül nyilatkozik, hogy ajánlati
kötöttségét nem kívánja meghosszabbítani.

Az ajánlati biztosíték után a kiíró költséget nem számít fel, kamatot nem fizet, kivéve, ha az ajánlati biztosíték vissza-
fizetésére nyitva álló 15 munkanapos határidõt elmulasztja.

Amennyiben a pályázó ajánlati kötöttségének ideje alatt ajánlatát visszavonja, vagy ha az adásvételi szerzõdés meg-
kötése a nyertes pályázónak felróható, vagy érdekkörében felmerülõ más okból hiúsul meg, az ajánlati biztosítékot el-
veszti. A pályázó az ajánlati biztosítékot elveszti akkor is, ha a már megkötött szerzõdés a pályázónak felróható, vagy
érdekkörében felmerülõ más okból hiúsul meg.

Kötelezõen vállalt ajánlati kötöttség:
A kötelezõen vállalt ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidõ lejártának napját követõ 90 naptári nap. Amennyiben a

pályázó ajánlatát az ajánlati kötöttségének ideje alatt visszavonja, az általa befizetett ajánlati biztosítékot elveszti.
A pályázati ajánlatok elbírálása, vagy a nyilvános ártárgyalásra kitûzése (az ajánlatmódosításra való felhívás) az aján-

lattételi határidõ lejártát követõ 30 naptári napon belül történik, mely idõtartamot a kiíró egy alkalommal, legfeljebb
további 30 naptári nappal meghosszabbíthat. Ennek függvényében az ajánlati kötöttség idõtartama is 30 nappal meg-
hosszabbodik.

Az ártárgyalás, illetve az ajánlatmódosítás elbírálása az ártárgyalás kitûzésétõl, illetve az ajánlatmódosításra történõ
felhívás idõpontjától számított 30 naptári napon belül történik.

A kiíró az elbírálási határidõ lejártát követõ 15 naptári napon belül írásban tájékoztatja a pályázókat a pályázati eljárás
eredményérõl.

Az ajánlat beadása:
Az ajánlatokat a kiíró fenti címén, az I. emelet 101-es szobában kell a fent megjelölt ajánlattételi határidõig leadni.
A pályázat elbírálása során a rangsoroláskor a megajánlott vételár összegének nagysága alapján dönt a kiíró.
Az adásvételi szerzõdés megkötésének elõfeltétele, hogy a nyertes pályázó az eredményhirdetésrõl szóló értesítés

kézhezvételét követõ 8 banki napon belül, az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételárhátralék (beleértve az áfát is)
erejéig fizetési garanciát ad.

A kiíró fizetési garanciának tekinti a feltétel nélküli bankgaranciát, a feltétel nélküli banki hitelígérvényt és a vételár-
hátralék ügyvédi vagy közjegyzõi letétbe helyezését.

– A feltétel nélküli bankgaranciát, melynek kedvezményezettje a kiíró, a banknak a pályázati felhívásban megadott
jelige feltüntetésével megjelölt ingatlan megvásárlása céljára kell kiállítania és visszavonhatatlan fizetési kötelezettséget
kell vállalnia a kiíró felé a teljes vételárhátralékra – beleértve a forgalmi adót is – vonatkozóan, az ajánlatban vállalt ha-
táridõ figyelembevételével.

– A feltétel nélküli banki hitelígérvényt, melynek kedvezményezettje a kiíró, a banknak a pályázati felhívásban meg-
adott jelige feltüntetésével megjelölt ingatlan megvásárlása céljára kell kiállítania és visszavonhatatlan fizetési kötele-
zettséget kell vállalnia arra, hogy a vételárként ígért összeget a bank a vevõ részére meghitelezi a teljes vételárhátralékra
– beleértve a forgalmi adót is – vonatkozóan, az ajánlatban vállalt határidõ figyelembevételével.

A kiíró a fentiekben említett, vételárhátralék kifizetésének biztosítékául szolgáló iratokat magyarországi bankoktól
fogadja el.

A kiíró a pályázat nyertesével – az errõl szóló értesítés kézhezvételének napjától számított 30 naptári napon belül, de
legkésõbb az ajánlati kötöttség lejártának napjáig – az adásvételi szerzõdést megköti.

A tulajdonjog ingatlan-nyilvántartásban történõ átvezetéséhez szükséges bejegyzési engedély kiadása a teljes vételár-
nak a kiíró Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01637528-00000000 számláján történõ megjelenését követõen
haladéktalanul, de legkésõbb 15 naptári napon belül történik.

A kiíró fenntartja jogát, hogy
– a nyertes pályázó visszalépése esetén a pályázat soron következõ helyezettjével szerzõdést kössön, amennyiben az

ajánlata a kormányrendelet 46. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelel,
– a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa,
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– az elbírálási határidõn belül a kormányrendelet 42. § (2) bekezdése alapján – minden érvényes ajánlatot benyújtott
résztvevõ meghívása mellett – nyilvános ártárgyalást tartson, vagy egyetlen ajánlattevõ esetén felhívja az ajánlattevõt
ajánlata módosítására,

– pályázati felhívását az ajánlattételi határidõ elõtt visszavonja, melyrõl a pályázati felhívás közlésével megegyezõ
helyeken az ajánlattételi határidõ lejárta elõtt hirdetményt tesz közzé. Ebben az esetben a kiíró a pályázati dokumentáció
ellenértékét a felhívás visszavonásának a Magyar Közlöny Hivatalos Értesítõjében történõ megjelentetését követõ
10 munkanapon belül, a dokumentáció visszaadása ellenében visszafizeti.

A pályázatot követõ nyilvános ártárgyalás során a pályázók ajánlataikat módosíthatják, azzal, hogy a korábban meg-
ajánlott vételár nem csökkenthetõ, és a módosított ajánlatnak is meg kell felelnie a pályázati felhívásban meghatározott
valamennyi feltételnek.

Érvényes a pályázati ajánlat, ha:
– azt a pályázati felhívásban meghatározott, illetve szabályszerûen meghosszabbított ajánlattételi határidõben

nyújtották be,
– a pályázó az ajánlati biztosítékot az elõírásoknak megfelelõen bocsátotta rendelkezésre,
– a pályázó a pályázatot és valamennyi formanyomtatványt szabályszerûen aláírta (nem magánszemély esetén

cégszerû aláírás),
– a részvételi feltételekben meghatározottaknak maradéktalanul eleget tesz, ennek keretében a kiíró által a pályázati

dokumentáció részeként rendelkezésre bocsátott formanyomtatványokat a pályázati ajánlat beadásával egyidejûleg to-
vábbi feltételek támasztása nélkül – kitöltve, elfogadólag aláírva a meghatározott mellékletekkel együtt (a hiánypótlási
lehetõségre figyelemmel) benyújtja.

Hiánypótlásra kizárólag a pályázat beadási határidejétõl számított 15 naptári napon belül, „a részvétel feltételei” cím
5. pontjaiban meghatározott adatok, nyilatkozatok, illetve igazolások vonatkozásában a pályázó kezdeményezésére van
lehetõség.

Ha a pályázó élni kíván a hiánypótlás lehetõségével, azt pályázati ajánlatában közölnie kell.
Ugyanazon dokumentumra vonatkozóan egyszeri hiánypótlásra van lehetõség, a pótolt dokumentumra vonatkozóan

nincs lehetõség ismételt hiánypótlásra.
Érvénytelen a pályázati ajánlat, ha az érvényességi feltételek bármelyikének részben vagy egészben a hiánypótlást kö-

vetõen sem felel meg.
Ha a pályázó, vagy az érdekkörébe tartozó más személy a pályázat titkosságát megsérti, a kiíró az ajánlatát érvényte-

lennek nyilvánítja.
A pályázati felhívás és a kitöltendõ formanyomtatványok a www.kvi.gov.hu honlapon „árverés, értékesítés, pályáza-

tok” menüpont alatt tájékoztató jelleggel olvashatók. A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhetõ munka-
napokon: Kincstári Vagyoni Igazgatóság, Értékesítési fõosztály, Melcznerné Õri Zsuzsanna értékesítési elõadótól
[telefon: 373-5717, mobil: 06 (30) 568-1006, fax: 373-5716].

A Bács-Kiskun Megyei Rendõr-fõkapitányság (6000 Kecskemét, Batthyány u. 14.)

nyilvános árverés

keretében értékesíti a Magyar Állam tulajdonában, a Bács-Kiskun Megyei Rendõr-fõkapitányság vagyonkezelésében
levõ alábbi használt gépjármûveket:

1 db Opel Astra 1.4, 8 db Opel Astra 1.6, 2 db Skoda Felicia, 1 db Skoda Favorit, 10 db Lada Niva 1.7, 2 db Yamaha
XJ 600 motorkerékpár, 1 db VW T4 2,5 B Syncro, 1 db VW Passat 1,6 B, 1 db Seat Cordoba Variant 1,4.

Árverési biztosíték (bánatpénz): az árverésen regisztrált minden árverési vevõ részére egységesen 30 000 Ft, amely
összeg a vételárba beszámít, illetve az eredménytelenül licitálók részére a helyszínen visszatérítésre kerül.
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Az árverés idõpontja, fizetési feltételek:

2007. november 13-án 9 óra,

a pótárverés idõpontja:

2007. november 13-án 11 óra.

Az árverésre kerülõ eszközök az árverés napján 8.30 órától megtekinthetõk az árverés helyszínén. A pótárverésen az
eredeti ár 70%-ára csökkentett értékén kezdõdik a licit!

A vételárat az árverés helyszínén és napján készpénzben kell kiegyenlíteni!
Az árverés helye: Bács-Kiskun Megyei Rendõr-fõkapitányság Gépjármû alosztálya, Kecskemét, Kaffka Margit u. 1.
Az árverésre jelentkezés feltétele: személyazonosság igazolása, jogi személy esetén meghatalmazás, árverési biztosí-

ték megfizetése.
Az árverés közjegyzõ jelenlétében történik. Az árverés vezetõje a helyszínen ismerteti az árverés részletes szabályait.

Az árverés – pótárverés végén lehetõség van a nem értékesített vagyontárgyakra egy tételben ajánlatot tenni, azonban az
nem lehet alacsonyabb mint a pótárverési kikiáltási ár.

AZ ÁLLAMI SZÁMVEVÕSZÉK VIZSGÁLATAI

Összefoglaló
Budapest Fõváros XVI. kerület Önkormányzata gazdálkodási rendszerének

2007. évi átfogó ellenõrzésérõl (0729)

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.

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 2004–2006. években a költségvetési egyensúly tervezési szinten nem volt biztosított. A költ-
ségvetés végrehajtása során ugyanakkor költségvetési hiány nem alakult ki, a költségvetési bevételek mindhárom évben
fedezetet nyújtottak a költségvetési kiadásokra. A költségvetési többlet ellenére az elsõ két évben felhalmozási célú for-
ráshiány volt, amit részben a mûködési célú bevételekbõl fedeztek, illetve a 2005. évben felhalmozási célú hitelfelvétel
is történt az egyensúly biztosítása érdekében. Az Önkormányzat a költségvetési kiadások eredeti elõirányzatát mindhá-
rom évben 80% fölött teljesítette, a felhalmozási kiadásoknál azonban a 2006. évben jelentõs elmaradás volt, elsõsorban
az Erzsébet-ligeti szabadidõközpont-beruházás elhúzódása miatt. A költségvetési bevételek teljesítése csak a 2005. év-
ben maradt el az eredeti elõirányzattól. A mûködési bevételek túlteljesítését az intézményi és az adóbevételek tervezettel
szembeni növekménye eredményezte. A felhalmozási célú bevételek alacsony teljesítési mutatója az ingatlanértékesíté-
sek elhúzódásával, valamint a támogatásértékû felhalmozási bevételek alakulásával függött össze.

Az Önkormányzat nem készült fel eredményesen az európai uniós források igénybevételére, felhasználására a belsõ
szabályozottság és szervezettség terén. A pályázatfigyelési, -készítési és -lebonyolítási feladatokat nem szabályozta,
nem szervezte meg a különbözõ szervezeti egységek együttmûködését a fejlesztési feladatok lebonyolítására, valamint a
folyamatba épített ellenõrzés és a belsõ ellenõrzés rendjét. Az e-közigazgatási feladatokat ellátó informatikai rendszert
kialakították és mûködtették, a közérdekû, illetve a gazdálkodási adatok közzétételét azonban hiányosan biztosították.
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A polgármesteri hivatalban a költségvetés tervezési és a zárszámadás-készítési folyamatok, valamint a gazdálkodási,
a pénzügyi-számviteli és a folyamatba épített ellenõrzési feladatok szabályozottságának hiányosságai magas kockázatot
jelentettek a feladatok megfelelõ és szabályszerû végrehajtásában, továbbá ezek mûködésének megbízhatósága gyenge
volt.

A belsõ ellenõrzés szervezeti kereteinek kialakítása és szabályozása közepes kockázatot jelentett a belsõ ellenõrzés
végrehajtásában, a belsõ ellenõrzés mûködésének megbízhatósága ugyanakkor jó volt. A polgármester a képviselõ-tes-
tület elé terjesztette az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek ellenõrzési tapasztalatairól készített jelen-
tést, a jegyzõ azonban jogszabályi elõírás ellenére nem készített beszámolót a folyamatba épített elõzetes és utólagos
vezetõi ellenõrzés mûködésérõl.

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
mindegyik esetben intézkedési tervet készítettek, összességében a javaslatok több mint háromnegyede részben, vagy
teljesen hasznosult.

A helyszíni ellenõrzés megállapításainak hasznosítása mellett a jogszabályi elõírások betartása, valamint a munka
színvonalának javítása érdekében javaslatokat fogalmaztunk meg a polgármester és a jegyzõ részére. A jelentés megálla-
pításainak egyeztetése során a polgármester arról adott tájékoztatást, hogy az idõközben megtett intézkedésekkel a ja-
vaslatok egy részét megvalósították. Javasoltuk, hogy a polgármester tájékoztassa a képviselõ-testületet az ellenõrzés
megállapításairól, segítse elõ a javaslatok megvalósítását, készíttessen intézkedési tervet azok végrehajtása érdekében.

Az elkészített jelentés az interneten a www.asz.hu címen olvasható.

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK

A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium közleményei

Pályázati felhívás
(DERI_EUREKA_07)

A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal nevében
a Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda

a Déri Miksa-progam keretében
pályázatot hirdet

az EUREKA-programban való magyar részvétel támogatására

I. A támogatás célja

A pályázat a vállalkozói szféra, különösen a kis- és középvállalkozások nemzetközi kutatás-fejlesztési együttmûködé-
sét elõsegítõ EUREKA-programban való magyar részvételt kívánja támogatni. A Déri Miksa-program EUREKA pályá-
zatának célja

– a magyar vállalatok piacképességének növelése,
– a magyar szerepvállalás erõsítése Európai Kutatási Térségben,
– a kutatói és vállalkozói szféra K+F együttmûködésének támogatása innovatív piac-közeli projektek támogatásával,
– európai K+F projektekben való részvétel hazai hasznosulásának erõsítése.

II. A támogatás forrása és összege

A pályázat célkitûzéseinek elérése érdekében a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap terhére a Nemzeti Kutatási
és Technológiai Hivatal 2007–2010 közötti idõszakra 2 milliárd Ft keretösszeget biztosít, amelybõl a 2007. évre rendel-

kezésre álló forrás:

500 000 000 Ft, azaz ötszázmillió Ft.
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III. A támogatásban részesülõ pályázatok várható száma

A támogatott pályázatok várható száma 2007. évben: 10 db.

IV. A támogatásra jogosultak köre

Pályázni önállóan vagy konzorcium keretében lehet.

a) Pályázat benyújtására és támogatás igénybevételére önállóan jogosult bármely belföldi székhelyû, és az Európai
Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkezõ, jogi személyiségû:

– gazdasági társaság,
– szövetkezet,
– piacbefolyásoló tevékenységet nem végzõ nonprofit szervezet.

b) Pályázat benyújtására és támogatás igénybevételére K+F projekt megvalósítására létrejött konzorcium keretében
jogosult bármely belföldi székhelyû, és az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fióktelep-
pel rendelkezõ, jogi személyiségû:

– gazdasági társaság,
– szövetkezet,
– piacbefolyásoló tevékenységet nem végzõ nonprofit szervezet,
– költségvetési szerv (kizárólag K+F projekt megvalósítására létrejött társulás, konzorcium keretében)

A konzorcium legalább egy tagja gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet kell, hogy legyen!

A támogatásra csak olyan pályázó jogosult, amely EUREKA projekt résztvevõje, amit az NKTH-ban dolgozó magyar
EUREKA nemzeti projekt koordinátor igazol. Konzorcium esetében minden konzorciumi tagnak EUREKA-projekt-
résztvevõnek kell lennie.

A DÉRI Miksa-program EUREKA-pályázat az EUREKA-projekt bármely fázisában (projektjavaslat, elfogadott pro-
jekt vagy már futó projekt) beadható és megítélhetõ a támogatás. Ugyanakkor a nyertes pályázóval történõ szerzõdéskö-
tés feltétele annak igazolása, hogy a Déri Miksa-program EUREKA-pályázatában szereplõ EUREKA-projekt elfoga-
dásra került, és annak megvalósítása is megkezdõdött.

V. A támogatás formája, futamideje

A támogatás formája: visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás (a továbbiakban: vissza nem térítendõ tá-
mogatás).

A támogatás futamideje legfeljebb 4 év.

VI. A támogatás mértéke

A projektenként igényelhetõ támogatás minimális összege 20 millió Ft.

1. Kis- és középvállalkozások részére nyújtott kutatási és fejlesztési támogatás:

A projekthez igénybe vett, bármely államháztartási forrásból származó összes támogatás támogatási intenzitása a kon-
zorciumban részt vevõ egyetlen vállalkozás esetében sem haladhatja meg a 146/2007. (VI. 26.) kormányrendeletben
meghatározott mértéket.

A Bizottság 2004. február 25-i 364/2004/EK rendelete alapján a kutatási és fejlesztési támogatás esetén a projekt el-
számolható költségei alapján számított bruttó támogatási intenzitás nem haladja meg:

a) a 100%-ot alapkutatás esetén;
b) a 60%-ot ipari kutatás esetén;
c) a 35%-ot kísérleti fejlesztés esetén.

A támogatási intenzitás ipari kutatás esetében legfeljebb 75%-os, kísérleti fejlesztés esetében pedig 50%-os támoga-
tási intenzitásig növelhetõ.

2920 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2007/45. szám



2. A kis- és középvállalkozásoknak nem minõsülõ vállalkozások csak saját forrással, támogatás elnyerése nélkül vehet-
nek részt a pályázó konzorciumban vagy de minimis támogatásban részesülhetnek.

3. A támogatás maximuma piacbefolyásoló tevékenységet nem végzõ jogi személyiséggel rendelkezõ nonprofit szer-

vezet, költségvetési szerv és jogi személyiséggel rendelkezõ intézménye esetében a projekt ráesõ elszámolható költségé-
nek 100%-a.

VII. Támogatható tevékenységek

A projekt során alapkutatás, ipari kutatás és kísérleti fejlesztés támogatható.

VIII. A pályázatok benyújtásának helye, módja, határideje

A pályázati csomagot – amely tartalmazza a pályázatot magyar nyelven 1 eredeti és 1 másolati példányban, a gazda-
sági mellékleteket 1 példányban és a CD-mellékletet 1 példányban – zárt csomagolásban, személyesen vagy futárszolgá-

lattal a következõ címre kell benyújtani:

Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda

1117 Budapest, Neumann János u. 1/C, recepció

A benyújtandó csomagra rá kell írni a pályázat betûjeles azonosítóját, amely a felhívás címoldalán található:

DERI_EUREKA-07

A kitöltött Pályázati ûrlap elektronikusan feldolgozható adattartalmát elektronikus levél mellékleteként el kell külde-
ni az <alap2007@kutatas.hu> címre az ûrlap kitöltési és beküldési útmutatójában foglaltak szerint.

A pályázatokat 2010. október 30-ig folyamatosan lehet benyújtani.

Értékelés: 2007. évben egyszer, a 2008–2010 közötti idõszakban évente háromszor (a beérkezõ pályázatok számának
függvényében)

Beérkezési határidõ a 2007. évi értékelésre: 2007. november 7. (szerda), 15 óráig

A Pályázati felhívás, a részletes Pályázati útmutató, a Pályázati ûrlap és annak kitöltési útmutatója, valamint a pálya-
mû beadásához szükséges egyéb dokumentumok és információk elektronikusan letölthetõk

a Nemzeti Kutatási es Technológiai Hivatal honlapjáról
(www.nkth.gov.hu),

vagy a Kutatás-fejlesztési Pályázati es Kutatáshasznosítási Iroda honlapjáról
(www.kpi.gov.hu),

vagy a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium honlapjáról
(www.gkm.gov.hu).

A pályázattal kapcsolatban a Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda munkatársaitól a következõ te-
lefonszámokon kérhetõ felvilágosítás: 06 (1) 484-2800 vagy 06 (1) 484-2922.

A Pályázati felhívás elválaszthatatlan része a Pályázati útmutató és az ûrlap a kitöltési útmutatóval, ezek együtt tartal-
mazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt.
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Pályázati felhívás
(DÉRI_EU_KONZ_07)

A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal nevében
a Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda

a Déri Miksa-program keretében
konzorciumépítõ pályázatot hirdet

a magyar résztvevõk bekapcsolódásának elõsegítésére
az Európai Unió 7. Kutatási Technológiafejlesztési és Demonstrációs Keretprogramjába

I. A pályázat célja

– A magyar résztvevõk minél erõteljesebb bekapcsolódásának elõsegítése az Európai Unió 7. Kutatási, Technológia-
fejlesztési és Demonstrációs Keretprogramjába,

– a magyar pályázók ösztönzése keretprogram-projektek koordinációjának vállalására,
– annak elõsegítése, hogy a magyar pályázók projekt-partnerként minél nagyobb részesedést érjenek el a keretprog-

ram-projektek költségvetésébõl.

Ennek érdekében keretprogram-projektek elõkészítéséhez, illetve – sikeres keretprogram-pályázatok esetén – az
Európai Bizottsággal való szerzõdéskötésre való felkészüléshez vehetõ igénybe a támogatás.

A pályázati célokkal összhangban kiemelt támogatást kapnak a keretprogram-projektek koordinálását vállaló jogala-
nyok.

II. A támogatás forrása és összege

A pályázat célkitûzéseinek elérése érdekében a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap terhére a Nemzeti Kutatási
és Technológiai Hivatal a 2007–2010 közötti idõszakra 500 M Ft-ot, azaz ötszázmillió Ft-ot biztosít, melybõl 2007. évre

rendelkezésre álló forrás 80 M Ft.

III. A támogatásban részesülõ pályázatok várható száma

A támogatott pályázatok várható száma 2007. évben: 30 db.

IV. A támogatásra jogosultak köre

Pályázhat belföldi székhelyû, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fióktelep-
pel rendelkezõ jogi személyiséggel rendelkezõ gazdasági társaság, nonprofit szervezet és költségvetési szerv, amely a
keretprogram

– kutatás-fejlesztési projektjeiben (kis-, közepes és nagy együttmûködési projektek) koordinátorként vagy projekt-
partnerként,

– kiválósági hálózataiban koordinátorként vagy projekt-partnerként,
– és a mobilitási program fogadóintézményi pályázatain koordinátorként

vesz részt és a VIII. „Az elbírálás szempontjai” címû pontban rögzített feltételeknek megfelel.

Amennyiben egyazon keretprogram-projektben több magyar intézmény is részt vesz, a magyar partnerek külön-külön
jogosultak a Déri program Konzorciumépítõ pályázat benyújtására!

Nagyvállalat a program keretén belül nem kaphat támogatást.

Koordinációs, illetve támogatási akcióban való részvételhez jelen pályázatból nem igényelhetõ támogatás.
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V. A támogatás formája, futamideje

A támogatás formája: vissza nem térítendõ állami támogatás.

A támogatás futamideje:
A) projekt-elõkészítés esetén: az uniós pályázati felhívás megjelenésétõl az uniós pályázat beadási határidejéig,
B) szerzõdéskötés esetén: az Európai Bizottság szerzõdéskötési tárgyalásra meghívó levelének dátumától a szerzõdés

megkötéséig.

VI. A támogatás mértéke

A) projekt-elõkészítés esetén:
1. Koordinátorok számára: 3 millió Ft
2. Projekt-résztvevõk számára: 1 millió Ft

B) szerzõdés-elõkészítés esetén:
1. Koordinátorok számára: 2 millió Ft
2. Projekt-résztvevõk számára: 600 000 Ft

A támogatás – nyertes projekt esetén – mind az A), mind a B) szakaszra igénybe vehetõ, az Európai Bizottság szerzõ-
déskötési tárgyalásra való meghívó levelének bemutatásával a korábban A) szakaszra jelentkezett pályázó továbbléphet
a B) szakaszba.

Vállalkozás és piacbefolyásoló gazdasági tevékenységet végzõ nonprofit szervezet esetében a támogatás csekély ösz-
szegû (ún. de minimis) támogatásnak minõsül.

VII. Támogatható tevékenységek

A) Projekt-elõkészítés esetén
– Írásos háttérdokumentációval alátámasztott teljes körû pályázati tanácsadás (jogi, pénzügyi, iparjogvédelmi stb.)

igénybevétele a hazai vagy nemzetközi K+F pályázatokkal kapcsolatos tanácsadás területén referenciával rendelkezõ ta-
nácsadó irodáknál.

– Pályázatírási szolgáltatás igénybevétele hazai vagy nemzetközi K+F pályázatok írásában tapasztalattal rendelkezõ
pályázatíró/tanácsadó irodáknál, amely magában foglalja pályázati anyag teljes összeállítását, illetve az angol nyelvû
lektorálást.

– A Magyarországon szervezett projekt-elõkészítõ ülésekkel kapcsolatban felmerülõ, dokumentált költségek: terem-,
eszközbérlés, videokonferenciához szükséges eszközök bérlése, ülések anyagainak sokszorosításával kapcsolatos költ-
ségek.

– Utazás költségei: a projekt-elõkészítõ ülésekre való kiutazáshoz kapcsolódó útiköltség, szállásköltség, a helyi köz-
lekedés költségei és napidíj.

– Kizárólag koordinátorok esetében a projekt elõkészítésén dolgozó munkatárs bérköltsége a munkaidõ-ráfordítás
arányában.

B) Szerzõdéskötés elõkészítése esetén
– Konzorciumi szerzõdés, illetve az Európai Bizottsággal való szerzõdés megkötéséhez írásos háttérdokumentáció-

val alátámasztott jogi tanácsadás igénybevétele.
– Koordinátor esetén a szerzõdéskötés elõkészítésén dolgozó munkatárs bérköltsége a munkaidõ-ráfordítás ará-

nyában.
– Utazás költségei: a szerzõdéskötést elõkészítõ ülésekre való kiutazáshoz kapcsolódó útiköltség, szállásköltség, a

helyi közlekedés költségei és napidíj.
– A Magyarországon szervezett szerzõdéskötést elõkészítõ ülésekkel kapcsolatban felmerülõ, dokumentált költsé-

gek: terem-, eszközbérlés, videokonferenciához szükséges eszközök bérlése, ülések anyagainak sokszorosításával kap-
csolatos költségek.

2007/45. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2923



VIII. A pályamûvek benyújtásának helye, módja, határideje

A pályamûvet magyar nyelven 1 eredeti és egy másolati példányban, zárt csomagolásban, személyesen, postai úton

vagy futárszolgálattal a következõ címre kell eljuttatni:

Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda

1117 Budapest, Neumann János u. 1/C, földszinti recepció

A benyújtandó csomagra rá kell írni a pályázat betûjeles azonosítóját, amely a felhívás címoldalán található:

DÉRI_EU_KONZ_07

A pályamûvek beadása a pályázati kiírás megjelenésétõl 2010. december 31-ig folyamatos.

A Pályázati felhívás, a részletes Pályázati útmutató, a Pályázati ûrlap és annak kitöltési útmutatója, valamint a pálya-
mû beadásához szükséges egyéb dokumentumok és információk elektronikusan letölthetõk

a Nemzeti Kutatási es Technológiai Hivatal honlapjáról
(www.nkth.gov.hu),

vagy a Kutatás-fejlesztési Pályázati es Kutatáshasznosítási Iroda honlapjáról
(www.kpi.gov.hu),

vagy a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium honlapjáról
(www.gkm.gov.hu).

A pályázattal kapcsolatban a Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási iroda munkatársaitól a következõ te-
lefonszámokon kérhetõ felvilágosítás: 06-1- 484-2800 vagy 06-1-484-2922

A Pályázati felhívás elválaszthatatlan része a Pályázati útmutató, és az ûrlap a kitöltési útmutatóval, ezek együtt tartal-
mazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt.
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SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK

A Pénzügyminisztérium
pályázati felhívása

a könyvviteli szolgáltatást végzõk
2008. évi továbbképzésére

A Pénzügyminisztérium pályázatot hirdet a könyvviteli
szolgáltatást végzõk 2008. évi továbbképzésére.

A pályázat célja – a könyvviteli szolgáltatást végzõk
nyilvántartásba vételérõl szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. ren-
delet 10. §-ával összhangban – olyan felnõttképzést folyta-
tó intézmények kiválasztása, amelyek jogosultságot kap-
nak a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény 152. §-ának
(1) bekezdése szerinti továbbképzés lebonyolítására a
2008. április 1-jétõl 2008. december 31-ig tartó tovább-
képzési évben.

A pályázó feladata a melléklet szerinti tematikának
megfelelõen, a Pénzügyminisztérium által nyilvántartásba
vett könyvviteli szolgáltatást végzõk 16 órás, legfeljebb
40 fõs csoportokban történõ továbbképzésének megszer-
vezése és lebonyolítása a fentiekben meghatározott to-
vábbképzési évben.

Pályázatot nyújthat be az a felnõttképzést folytató intéz-

mény, amely

a) szerepel a felnõttképzésrõl szóló 2001. évi CI. tör-
vény (a továbbiakban: Fktv.) 8. §-ában meghatározott fel-
nõttképzést folytató intézmények nyilvántartásában – leg-
alább 2004. óta,

b) eleget tett a Fktv. 9. §-ában meghatározott beszá-
moló-készítési kötelezettségének,

c) rendelkezik legalább 3 éves, pénzügyi, számviteli te-
rületen szerzett oktatásszervezési vagy továbbképzési
gyakorlattal,

d) rendelkezik a tervezett számú továbbképzéshez szük-
séges, szakmailag felkészült, legalább 3 éves – az elmúlt öt
évben megszerzett – pénzügyi, számviteli vagy adózási
oktatói gyakorlattal és az oktatott témának megfelelõ szak-
irányú felsõfokú végzettséggel rendelkezõ oktatói kapaci-
tással,

e) rendelkezik a továbbképzés lebonyolításához szüksé-
ges tárgyi, technikai feltételekkel (beleértve az oktatással
kapcsolatos nyilvántartási rendszert, a megfelelõ nagysá-
gú oktatási helyiséget, írásvetítõt, projektort stb. is),

f) vállalja a Pénzügyminisztérium által e pályázati ki-
írásban megszabott feltételek teljesítését,

g) nem áll csõd-, felszámolási eljárás vagy végelszámo-
lás alatt,

h) nincs nyilvántartott köztartozása az állami és az ön-
kormányzati adóhatóságoknál, valamint a Vám- és Pénz-
ügyõrségnél.

Nem nyújthat be pályázatot az a felnõttképzést folytató
intézmény, amely 2003. november 30-át követõen a
könyvviteli szolgáltatást végzõk továbbképzésére elnyert
pályázat alapján vállalt kötelezettségeit megszegte, illetve
azok közül bármelyiket nem teljesítette, vagy amelytõl a
pénzügyminiszter 2003. november 30-át követõen a mér-
legképes könyvelõk továbbképzésének jogosultságát visz-
szavonta.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

a) a pályázó nevét, székhelyét, felelõs vezetõjének
nevét,

b) annak bemutatását, hogy az oktatás szervezését me-
lyik, a területfejlesztésrõl és a területrendezésrõl szóló
1996. évi XXI. törvény 5. §-ának e) pontja szerinti statisz-
tikai régiókban kívánja folytatni,

c) az általa az oktatásszervezés területén alkalmazott
minõségirányítási rendszer leírását, vagy – amennyiben
minõségirányítási tanúsítvánnyal rendelkezik – annak má-
solatát,

d) a pályázó elmúlt 3 éves szakmai (ezen belül külön ki-
emelve a pénzügyi-számviteli oktatási) tevékenységének
rövid bemutatását,

e) a pályázó oktatóinak szakmai és oktatói tevékenysé-
ge bemutatását,

f) az oktatás lebonyolításához szükséges tárgyi, techni-
kai feltételek oktatáshelyszínenkénti részletes bemuta-
tását,

g) azt, hogy a megadott feltételekkel melyik szakon
hány csoport szervezését vállalja,

h) valamennyi tervezett továbbképzés paramétereinek
részletes bemutatását (oktatók, ár, helyszín, egyéb szolgál-
tatás stb.),

i) a kötelezõ továbbképzés tervezett/meglévõ nyilván-
tartási rendszerének bemutatását,

j) nyilatkozatot a pályázati feltételek vállalásáról.

A pályázathoz mellékelni kell:

a) az Fktv. 8. §-ának (5) bekezdésében meghatározott,
az elsõ nyilvántartásba vétel tényét igazoló tanúsítvány
másolatát, valamint az idõközi módosítások másolatait,
melybõl megállapítható, hogy a pályázó 3 éves pénzügyi,
számviteli oktatásszervezési vagy továbbképzési gyakor-
lattal rendelkezik,

b) az Fktv. 9. §-ának (5) bekezdése szerint elkészített és
a nyilvántartást vezetõnek megküldött legutolsó beszá-
moló másolatát,

c) az oktatók felkészítõinek, valamint az oktatóknak a
név szerinti felsorolását, a szakirányú felsõfokú végzettsé-
güket igazoló oklevél másolatával, valamint részletes
szakmai önéletrajzukkal, különös tekintettel a szaknak
megfelelõ szakmai és oktatási gyakorlatukra, valamint
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nyilatkozatukat arra vonatkozóan, hogy e pályázatban
meghatározott adataiknak a pályázó és a Pénzügyminisz-
térium által történõ kezeléséhez hozzájárulnak, továbbá
arra vonatkozóan, hogy a pályázónál oktatást vállalnak,

d) annak igazolását, hogy a pályázónak az állami, vala-
mint önkormányzati (Budapesten a fõvárosi és a kerületi)
adóhatóságoknál, illetve a Vám- és Pénzügyõrségnél nin-
csen lejárt esedékességû nyilvántartott köztartozása,

e) a pályázó nyilatkozatát arról, hogy nem áll csõd-, fel-
számolási eljárás vagy végelszámolás alatt.

Az a felnõttképzést folytató intézmény, amely korábbi
nyertes pályázata alapján már szervezett kötelezõ tovább-
képzést, e pályázati kiírás alapján benyújtandó pályázatá-
hoz csak azon oktatóknak a részletes szakmai önéletrajzát
és iskolai végzettségérõl szóló dokumentumát köteles csa-
tolni, akik a korábbi nyertes pályázatokban nem szere-
peltek.

A pályázónak – pályázata elfogadása esetén – vállalnia

kell, hogy:

– a szakmai szervezetek és az Országos Számviteli Bi-
zottság bevonásával meghatározott – a Pénzügyminiszté-
rium honlapján közzétételre kerülõ részletes – tematika
szerint szervezi a továbbképzést,

– biztosítja a továbbképzéshez – a tanfolyam megkez-
désekor – valamennyi résztvevõnek a Pénzügyminisztéri-
um által kiadott tematika részletes kifejtését tartalmazó
írásos tananyagot, amibõl 5 példányt a képzést megelõ-
zõen a Pénzügyminisztérium részére megküld,

– gondoskodik a saját oktatóinak felkészítésérõl, olyan
részletezettséggel és idõtartamban, ahogy azt a szakmai to-
vábbképzésen szükséges elõadni,

– bejelenti a szakmai továbbképzésben közremûködõ
oktatók felkészítésének helyét, idõpontját – legalább
10 nappal a felkészítés idõpontját megelõzõen – a Pénz-
ügyminisztérium honlapján – 2007. november 15-ig – köz-
zétett, az adatszolgáltatáshoz kötelezõen használatos ûrla-
pon, biztosítja a felkészítés ellenõrizhetõségét,

– igazolást ad ki a szakmai továbbképzésben közremû-
ködésre felkészített oktatók részére, illetve megküldi a
Pénzügyminisztériumnak a felkészített oktatók névjegy-
zékét,

– saját neve alatt szervezi, bonyolítja le a továbbképzé-
seket,

– bejelenti a Pénzügyminisztérium honlapján – 2007.
november 15-ig – közzétett, az adatszolgáltatáshoz kötele-
zõen használatos ûrlapon a tervezett továbbképzési tanfo-
lyamok idõpontját, helyét, illetve biztosítja azok ellenõriz-
hetõségét,

– igazolást ad ki a szakmai továbbképzésben résztve-
võk részére a Pénzügyminisztérium honlapján megadott
tartalommal,

– összesített jegyzéket készít a továbbképzésben részt-
vevõk adatairól a Pénzügyminisztérium honlapján – 2007.
november 15-ig – közzétett, az adatszolgáltatáshoz kötele-
zõen használatos ûrlapon, amelyet a Pénzügyminisztérium

részére 2009. január 31-ig elektronikus formában meg-
küld,

– elkészíti a továbbképzési tanfolyamok hallgatói véle-
ményezésen alapuló összefoglaló értékelését a Pénzügy-
minisztérium honlapján – 2007. november 15-ig – közzé-
tett, az adatszolgáltatáshoz kötelezõen használatos ûrla-
pon és továbbítja a Pénzügyminisztériumnak,

– hozzájárul a továbbképzésben közremûködõ szerve-
zetként történõ nyilvántartásba vételéhez,

– megfizeti a szakmai továbbképzésben közremûködõ
szervezetként történõ nyilvántartásba vételért fizetendõ
díjat,

– eleget tesz a felnõttképzés folytatására vonatkozó
jogszabályi kötelezettségeknek.

A pályázatban megtévesztõ, vagy valótlan adatok köz-
lése az oktatásból történõ azonnali kizárást eredményez.

A pályázati kiírásban elõírt dokumentumok tekinteté-
ben hiánypótlásra a hiánypótlási felhívás kézhezvételétõl
számított 5 napig van lehetõség.

A pénzügyminiszter a könyvviteli szolgáltatást végzõk
továbbképzése szervezésére vonatkozó jogosultságot
visszavonhatja, illetve a következõ évben benyújtott pá-
lyázatot érdemi vizsgálat nélkül elutasíthatja, amennyiben
a pályázó nem a pályázatban foglaltak szerint jár el, így
különösen a továbbképzésben résztvevõk adatainak jegy-
zékét nem a megfelelõ formában, illetve tartalommal ké-
szíti el, vagy azt határidõre nem küldi meg,

A Pénzügyminisztérium a kötelezõ továbbképzés pá-
lyázatban foglaltak szerinti szervezését folyamatosan el-
lenõrzi. Amennyiben az ismételt ellenõrzés során is meg-
állapítást nyert, hogy a továbbképzés nem megfelelõ szín-
vonalú, a pénzügyminiszter a továbbképzés szervezésére
való jogosultságot az adott év vonatkozásában vissza-
vonja.

A jogosultság visszavonásának tényét a pénzügymi-
niszter a Magyar Közlöny mellékletében (Hivatalos Érte-
sítõ) és a Pénzügyi Közlönyben, valamint a Pénzügymi-
nisztérium honlapján teszi közzé.

A pályázat benyújtásának határideje:

2007. november 30.

A pályázat eredményeként a szakmai továbbképzésben
közremûködõ, a pályázati feltételeknek megfelelõ szerve-
zetek névsorát a Pénzügyminisztérium 2008. január 31-ig
közzéteszi. A pályázat eredményérõl szóló értesítést a
Pénzügyminisztérium a döntést követõ 8 napon belül a pá-
lyázónak is megküldi.

A továbbképzésben közremûködõ szervezetek nyilván-
tartásba vételéért fizetendõ díj a pályázat elfogadásáról
szóló értesítés kézhezvételét követõ 10 napon belül ese-
dékes.

Eredményes pályázat esetén a pályázót a díj befizetését
követõen, a pályázati anyaga alapján a Pénzügyminiszté-
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rium a regisztrált könyvviteli szolgáltatást végzõk tovább-
képzésében közremûködõ szervezetként nyilvántartásba
veszi.

A pályázatot a pályázati felhívásban szereplõ feltételek,
szempontok sorrendjében kell összeállítani és azt postai
úton, ajánlott küldeményként 2 példányban, továbbá 1 pél-
dányban CD, vagy DVD lemezen elektronikus formában a
következõ címekre kell megküldeni: Pénzügyminisztéri-
um Adóigazgatási és szakképzési fõosztály (1369 Buda-
pest, Pf. 481).

A pályázatról felvilágosítást ad: dr. Csoszánszky Zol-
tán, tel.: 06 (1) 327-5688.

Melléklet

A könyvviteli szolgáltatást végzõk kötelezõ
továbbképzésének témakörei

2008. április 1.–2008. december 31.

Vállalkozási, pénzügyi,
egyéb szervezeti (nonprofit) szak

1. nap

1. Aktuális számviteli kérdések (8.00 óra)

1.1. A számviteli elõírások változásai* (1.00 óra)
1.2. Az eredménykimutatás (7.00 óra)

* A számviteli törvény és a kapcsolódó számviteli kormányrendeletek

2. nap

2. A számvitelt érintõ egyéb jogszabályi környezet válto-

zásai (8.00 óra)

2.1. Az adó- és járulékszabályok (az áfa kivételével)
változásai (4.00 óra)

2.2. Az új általános forgalmiadó-törvény (4.00 óra)

Államháztartási szak

1. nap

1. Aktuális számviteli kérdések (8.00 óra)

1.1. A számviteli törvény és az államháztartási számvi-
teli kormányrendelet változásai (2.00 óra)

1.2. A kiadások és bevételek elszámolásának számviteli
feladatai (6.00 óra)

2. nap

2. A számvitelt érintõ egyéb jogszabályi környezet válto-

zásai (8.00 óra)

2.1. Az új általános forgalmiadó-törvény (4.00 óra)
2.2. Az új állami vagyontörvény és a kapcsolódó kor-

mányrendelet (4.00 óra)
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A MAGYAR HIVATALOS KÖZLÖNYKIADÓ TÁJÉKOZTATÓJA

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának magyar nyelvû kiadásában megjelent jogi aktusokról
(2007. október 25–30.)

(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

281. 50. évfolyam L 281. szám (2007. október 25.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

A Bizottság 1240/2007/EK rendelete (2007. október 24.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belé-
pési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

* A Bizottság 1241/2007/EK rendelete (2007. október 24.) az 1555/96/EK rendelet módosítá-
sáról az uborkára, az articsókára, a klementinre, a mandarinra és a narancsra vonatkozó
kiegészítõ vámok küszöbszintjei tekintetében

* A Bizottság 1242/2007/EK rendelete (2007. október 24.) az Unió legkülsõ régiói részére
egyedi mezõgazdasági intézkedések megállapításáról szóló 247/2006/EK tanácsi rendelet
alkalmazására vonatkozó egyes részletes szabályok megállapításáról szóló 793/2006/EK
rendelet módosításáról

* A Bizottság 1243/2007/EK rendelete (2007. október 24.) az állati eredetû élelmiszerek kü-
lönleges higiéniai szabályainak megállapításáról szóló, 853/2004/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet III. mellékletének módosításáról1

* A Bizottság 1244/2007/EK rendelete (2007. október 24.) a 2074/2005/EK rendeletnek a bizo-
nyos emberi fogyasztásra szánt állati eredetû termékekre vonatkozó végrehajtási intézke-
dések tekintetében történõ módosításáról és a húsvizsgálattal kapcsolatos hatósági ellenõr-
zésekre vonatkozó különleges szabályok megállapításáról1

* A Bizottság 1245/2007/EK rendelete (2007. október 24.) a 2075/2005/EK rendelet I. mellék-
letének a folyékony pepszin a húsban elõforduló trichinella kimutatására történõ használa-
ta tekintetében történõ módosításáról1

* A Bizottság 1246/2007/EK rendelete (2007. október 24.) a 2076/2005/EK rendeletnek az em-
beri fogyasztásra szánt halolajat importáló élelmiszer-ipari vállalkozók számára biztosított
átmeneti idõszak meghosszabbítása tekintetében történõ módosításáról1

1EGT-vonatkozású szöveg
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Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Tanács és Bizottság

2007/681/EK, Euratom:

* A Tanács és a Bizottság határozata (2007. október 9.) az egyrészrõl az Európai Közösségek
és tagállamaik, és másrészrõl a Moldovai Köztársaság közötti partnerségi és együttmûkö-
dési megállapodáshoz csatolt, a Bolgár Köztársaságnak és Romániának a partnerségi és
együttmûködési megállapodáshoz történõ csatlakozásáról szóló jegyzõkönyv megkötésérõl

Bizottság

2007/682/EK:

* A Bizottság határozata (2007. október 18.) a Közösség klasszikus sertéspestis elleni élõ atte-
nuált vakcinakészletének megújításáról [az értesítés a C(2007) 4699. számú dokumentum-
mal történt]

2007/683/EK:

* A Bizottság határozata (2007. október 18.) a Magyarország egyes területein a vaddisznók
klasszikus sertéspestisének felszámolására vonatkozó terv jóváhagyásáról [az értesítés a
C(2007) 5053. számú dokumentummal történt]

2007/684/EK:

* A Bizottság határozata (2007. október 24.) a 2005/393/EK határozatnak a kéknyelv-beteg-
séggel kapcsolatos, franciaországi, németországi, ausztriai, portugáliai, dániai, cseh köz-
társaságbeli és egyesült királyságbeli, korlátozás alá vont körzetek tekintetében történõ
módosításáról [az értesítés a C(2007) 5152. számú dokumentummal történt]1

Az EU-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok

AZ EU-SZERZÕDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

2007/685/KKBP:

* A Politikai és Biztonsági Bizottság EUPOL AFG/1/2007 határozata (2007. október 16.) az
EUPOL AFGHANISTAN misszióvezetõjének kinevezésérõl

282. 50. évfolyam L 282. szám (2007. október 26.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

* A Tanács 1247/2007/EK rendelete (2007. október 22.) az 1947/2005/EK rendeletnek a Finn-
ország által a vetõmagra, illetve gabonavetõmagra nyújtott nemzeti támogatás tekintetében
történõ módosításáról

* A Tanács 1248/2007/EK rendelete (2007. október 22.) a költségvetési fegyelemrõl szóló
2040/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezésérõl

A Bizottság 1249/2007/EK rendelete (2007. október 25.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belé-
pési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

A Bizottság 1250/2007/EK rendelete (2007. október 25.) a további feldolgozás nélkül exportált fe-
hér cukorra és nyerscukorra vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról

1EGT-vonatkozású szöveg
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A Bizottság 1251/2007/EK rendelete (2007. október 25.) a további feldolgozás nélkül exportált szi-
rupokra és más cukorágazati termékekre vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról

A Bizottság 1252/2007/EK rendelete (2007. október 25.) a 900/2007/EK rendelet által elõírt folya-
matos pályázati felhívás keretében a fehér cukorra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzí-
tésérõl

A Bizottság 1253/2007/EK rendelete (2007. október 25.) az 1060/2007/EK rendelet által elõírt fo-
lyamatos pályázati felhívás keretében a fehér cukorra vonatkozó maximális export-visszatérítés
rögzítésérõl

A Bizottság 1254/2007/EK rendelete (2007. október 25.) a gabonafélék, illetve rizs felhasználásá-
val készült feldolgozott termékek exportjára alkalmazandó visszatérítések rögzítésérõl

* A Bizottság 1255/2007/EK rendelete (2007. október 25.) az EU felsõ szintû domain bevezeté-
sére és funkcióira vonatkozó általános szabályok, valamint a bejegyzésre irányadó elvek
megállapításáról szóló 874/2004/EK bizottsági rendelet módosításáról1

* A Bizottság 1256/2007/EK rendelete (2007. október 25.) a 829/2007/EK rendeletnek az állati
melléktermékek kereskedelmi okmányainak és egészségügyi bizonyítványainak használa-
tára biztosított átmeneti idõszak tekintetében történõ módosításáról1

A Bizottság 1257/2007/EK rendelete (2007. október 25.) a 327/98/EK rendelettel a 2007. októberi
alidõszakra megnyitott vámkontingensek keretében történõ rizsbehozatalra vonatkozó engedélyek
kibocsátásáról

A Bizottság 1258/2007/EK rendelete (2007. október 25.) a Szerzõdés I. mellékletében nem sze-
replõ áruk formájában exportált egyes gabona- és rizstermékekre vonatkozó visszatérítési ráták
megállapításáról

A Bizottság 1259/2007/EK rendelete (2007. október 25.) a cukorágazatba tartozó, a Szerzõdés
I. melléklete által nem szabályozott, áru formában exportált egyes termékekre vonatkozó visszatérí-
tési ráta rögzítésérõl

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Bizottság

2007/686/EK:

* A Bizottság határozata (2005. november 30.) az Európai Közösséget létrehozó szerzõdés
81. cikkének alkalmazási eljárására vonatkozóan az Armando Álvarez SA, Bernay Film
Plastique, Bischof + Klein France SAS, Bischof + Klein GmbH & Co. KG, Bonar Technical
Fabrics NV, British Polythene Industries PLC, Cofira-Sac SA, Combipac BV, Fardem Pac-
kaging BV, FLSmidth & Co. A/S, FLS Plast A/S, Groupe Gascogne, JM Gesellschaft für in-
dustrielle Beteiligungen mbH & Co. KGaA, Kendrion NV, Koninklijke Verpakkingsin-
dustrie Stempher CV, Low & Bonar PLC, Nordenia International AG, Nordfolien GmbH,
Plásticos Espa�oles SA, RKW AG Rheinische Kunststoffwerke, Sachsa Verpackung
GmbH, Stempher BV, Trioplast Industrier AB, Trioplast Wittenheim SA, UPM-Kymmene
Oyj ellen (COMP/38354 ügy – Ipari zsákok) [az értesítés a C(2005) 4634. számú dokumen-
tummal történt]

2007/687/EK:

* A Bizottság határozata (2006. augusztus 18.) egy vállalati összefonódásnak a közös piaccal
és az EGT-megállapodás mûködésével összeegyeztethetõnek nyilvánításáról (Ügyszám:
COMP/M.3848 – Sea-Invest/EMO-EKOM) [az értesítés a C(2006) 3710. számú dokumen-
tummal történt]1

1EGT-vonatkozású szöveg
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2007/688/EK:

* A Bizottság határozata (2007. október 19.) a 2005/393/EK határozatnak a kéknyelv-beteg-
séggel kapcsolatban korlátozás alá vont körzetek tekintetében történõ módosításáról [az ér-
tesítés a C(2007) 5054. számú dokumentummal történt]1

2007/689/EK:

* A Bizottság határozata (2007. október 25.) Bulgária és Románia csatlakozási okmánya
VI. melléklete függelékének egyes bolgár tejfeldolgozó létesítmények tekintetében történõ
módosításáról [az értesítés a C(2007) 5170. számú dokumentummal történt]1

Az EU-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok

AZ EU-SZERZÕDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

* A Tanács 2007/690/KKBP határozata (2007. október 22.) az Európai Unió által az Afrikai
Uniónak a szudáni Dárfúr térségben és Szomáliában tevékenykedõ missziói számára bizto-
sított polgári-katonai támogató fellépésrõl szóló 2005/557/KKBP együttes fellépés végre-
hajtásáról

283. 50. évfolyam L 283. szám (2007. október 27.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

* A Tanács 1260/2007/EK rendelete (2007. október 9.) a cukorágazat piacának közös szerve-
zésérõl szóló 318/2006/EK rendelet módosításáról

* A Tanács 1261/2007/EK rendelete (2007. október 9.) a Közösségen belül a cukoripar szerke-
zetátalakítására szolgáló ideiglenes rendszer megállapításáról szóló 320/2006/EK rendelet
módosításáról

A Bizottság 1262/2007/EK rendelete (2007. október 26.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belé-
pési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

* A Bizottság 1263/2007/EK rendelete (2007. október 26.) a 290/2007/EK rendeletnek a
318/2006/EK tanácsi rendelet 29. cikkében említett, a finomítóipar ellátási szükséglete te-
kintetében történõ módosításáról

* A Bizottság 1264/2007/EK rendelete (2007. október 26.) a Közösségen belül a cukoripar
szerkezetátalakítására szolgáló ideiglenes rendszer megállapításáról szóló 320/2006/EK ta-
nácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló
968/2006/EK rendelet módosításáról

* A Bizottság 1265/2007/EK rendelete (2007. október 26.) a levegõ-föld beszédüzemû kommu-
nikáció csatornatávolságára vonatkozó követelményeknek az egységes európai égbolt kere-
tében történõ megállapításáról1

* A Bizottság 1266/2007/EK rendelete (2007. október 26.) a kéknyelvbetegségre fogékony fa-
jokhoz tartozó egyes állatok szállításának ellenõrzése, megfigyelése, felügyelete és korláto-
zása tekintetében a 2000/75/EK tanácsi irányelv végrehajtási szabályairól1

* A Bizottság 1267/2007/EK rendelete (2007. október 26.) a sertéshús magánraktározásához
nyújtott támogatás különleges feltételeirõl

* A Bizottság 1268/2007/EK rendelete (2007. október 25.) a Németország lobogója alatt közle-
kedõ hajók által az ICES IIIa övezetben folytatott heringhalászat tilalmáról

1EGT-vonatkozású szöveg

2007/45. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2931

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/JOHtml.do?uri=OJ:L:2007:283:SOM:HU:HTML


* A Bizottság 1269/2007/EK rendelete (2007. október 25.) a Svédország lobogója alatt közle-
kedõ hajók által az északi szélesség 62°-ától délre esõ norvég vizeken folytatott közönséges-
tõkehal-halászat tilalmáról

* A Bizottság 1270/2007/EK rendelete (2007. október 25.) a Svédország lobogója alatt közle-
kedõ hajók által az ICES III a övezetben, valamint a III b, III c és III d övezet közösségi vi-
zein folytatott északimenyhal-halászat tilalmáról

A Bizottság 1271/2007/EK rendelete (2007. október 26.) a gabonaágazat termékeire és a rizsre a
közösségi és nemzeti élelmiszersegély-akciók keretében alkalmazandó visszatérítések rögzítésérõl

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Bizottság

2007/691/EK:

* A Bizottság határozata (2006. szeptember 20.) az Európai Közösséget létrehozó szerzõ-
dés 81. cikke és az EGT-megállapodás 53. cikke értelmében megindított eljárásról
(COMP/F/38.121. sz. ügy – szerelvények) [az értesítés a C(2006) 4180. számú dokumentum-
mal történt]1

2007/692/EK:

* A Bizottság határozata (2007. október 24.) a géntechnológiával módosított H7-1 cukorrépá-
ból (KM-���H71-4) elõállított élelmiszerek és takarmányok forgalomba hozatalának az
1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezésérõl [az értesítés
a C(2007) 5125. számú dokumentummal történt]1

2007/693/EK:

* A Bizottság határozata (2007. október 26.) a magas patogenitású madárinfluenza kanadai
elõfordulásával összefüggõ védekezési intézkedésekrõl [az értesítés a C(2007) 5202. számú
dokumentummal történt]1

284. 50. évfolyam L 284. szám (2007. október 30.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

A Bizottság 1272/2007/EK rendelete (2007. október 29.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belé-
pési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

* A Bizottság 1273/2007/EK rendelete (2007. október 29.) az egyedi mezõgazdasági intéz-
kedések kisebb égei-tengeri szigetek javára történõ meghatározásáról szóló 1405/2006/EK
tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló
1914/2006/EK rendelet módosításáról

* A Bizottság 1274/2007/EK rendelete (2007. október 29.) a Közösség legkülsõ régióiban nyil-
vántartott halászflották igazgatásáról szóló 639/2004/EK tanácsi rendelet alkalmazására
vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 2104/2004/EK rendelet módosítá-
sáról

* A Bizottság 1275/2007/EK rendelete (2007. október 29.) az egyes fertõzõ szivacsos agyvelõ-
bántalmak megelõzésére, az ellenük való védekezésre és a felszámolásukra vonatkozó sza-
bályok megállapításáról szóló 999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet IX. mel-
lékletének módosításáról1

1EGT-vonatkozású szöveg
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* A Bizottság 1276/2007/EK rendelete (2007. október 29.) az 1782/2003/EK tanácsi rendelet-
nek, a 247/2006/EK tanácsi rendeletnek és az 552/2007/EK bizottsági rendeletnek a 2007-es
költségvetési felsõ határok megállapítása tekintetében történõ módosításáról

* A Bizottság 1277/2007/EK rendelete (2007. október 29.) a 2371/2002/EK tanácsi rendelet
III. fejezetében meghatározott közösségi flottapolitika végrehajtási szabályainak megálla-
pításáról szóló 1438/2003/EK rendelet módosításáról

* A Bizottság 1278/2007/EK rendelete (2007. október 29.) egyes madarak közösségbe történõ
behozatalára vonatkozó állat-egészségügyi feltételek és a karantén alá helyezésükkel kap-
csolatos feltételek megállapításáról szóló 318/2007/EK rendelet módosításáról1

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Tanács

* Függelék a Bulgáriának és Romániának az Európai Rendõrségi Hivatal létrehozásáról
szóló egyezményhez (Europol-egyezmény) való csatlakozásáról szóló, 2007. július 23-i
2007/543/EK tanácsi határozathoz (HL L 200., 2007. 8. 1.)

Bizottság

2007/697/EK:

* A Bizottság Határozata (2007. október 22.) az Írország által kérelmezett eltérésnek a vizek
mezõgazdasági eredetû nitrátszennyezéssel szembeni védelmérõl szóló 91/676/EGK tanácsi
irányelv alapján való engedélyezésérõl [az értesítés a C(2007) 5095. számú dokumentum-
mal történt]

2007/698/EK:

* A Bizottság határozata (2007. október 29.) a 2007/116/EK határozatnak a további, 116-tal
kezdõdõ, fenntartott hívószámok bevezetése tekintetében történõ módosításáról [az értesí-
tés a C(2007) 5139. számú dokumentummal történt]1

2007/699/EK:

* A Bizottság határozata (2007. október 29.) a 92/33/EGK tanácsi irányelv harmadik orszá-
gokból származó zöldségszaporító és -ültetési anyagok behozatali feltételeihez kapcsolódó
eltérés kiterjesztésének céljából történõ módosításáról [az értesítés a C(2007) 5218. számú
dokumentummal történt]

IRÁNYMUTATÁSOK

Európai Központi Bank

2007/700/EK:

* Az Európai Központi Bank iránymutatása (2007. szeptember 20.) az eurorendszer monetá-
ris politikai eszközeirõl és eljárásairól szóló, EKB/2000/7 iránymutatás I. és II. mellékleté-
nek módosításáról (EKB/2007/10)

Helyesbítések

* Helyesbítés a cukorágazatban harmadik országokkal folytatott kereskedelem tekintetében
a 318/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapítá-
sáról szóló, 2006. június 30-i 951/2006/EK bizottsági rendelethez (HL L 178., 2006. 7. 1.)

1EGT-vonatkozású szöveg
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A Közbeszerzési Értesítõ 124. számának (2007. október 31.) tartalomjegyzékérõl

HIRDETMÉNYEK

Az Európai Unió Hivatalos Lapjába közzétételre megküldött,
a Közbeszerzési Értesítõben tájékoztató jelleggel megjelenõ hir-
detmények

Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására

39629 Fogyatékos Személyek Esélyegyenlõségéért Közalapít-
vány (vizsgálati eszközök beszerzése – K. É. –
16042/2007)

39634 Fõvárosi Önkormányzat Bajcsy-Zsilinszky Kórház és
Rendelõintézet (különféle laboratóriumi reagensek be-
szerzése, automata készülék használatba adásával
– K. É. – 16381/2007)

39639 Fõvárosi Önkormányzat Bajcsy-Zsilinszky Kórház és
Rendelõintézet (eletromos intenzív és kórházi ágy be-
szerzése – K. É. – 16428/2007)

39644 Fõvárosi Önkormányzat Heim Pál Gyermekkórház (aján-
latkérõ általános, egészségügyi, napi, illetve idõszakos
takarítási munkáinak elvégzése – K. É. – 16378/2007)

39648 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (ajánlati felhívás a
8. sz. fõút 63+793–82+400 km-szelvények közötti szakasz
115 kN tengelyterhelésre történõ burkolatmegerõsítésé-
nek engedélyezési és kiviteli tervdokumentációja elkészí-
tésére és engedélyeztetésére – K. É. – 16476/2007)

39653 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (a 72. sz fõút
0+700–6+500 km-szelvények közötti szakasz 115 kN
tengelyterhelésre történõ burkolatmegerõsítésének en-
gedélyezési és kiviteli tervdokumentációjának az elké-
szítése és engedélyeztetése – K. É. – 16478/2007)

39658 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (ajánlati felhívás
4. sz. fõút Monor–Pilis elkerülõ szakaszának kiviteli
tervdokumentációjának elkészítésére – K. É. –
16743/2007)

Részvételi felhívás gyorsított tárgyalásos eljárás megindítására

39664 Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (kockázat-
elemzési szoftver bevezetése és mûködtetésének támo-
gatása – K. É. – 16331/2007)

39670 Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (ISDN-alapú
közcélú távbeszélõ-szolgáltatás nyújtása ajánlatkérõ
budapesti telephelyein, valamint megyei kirendeltsé-
gein – K. É. – 16333/2007)

Módosítás

39677 Semmelweis Egyetem módosítása (módosítás a TED
2007/S 199-242081 számú hõszolgáltatási szerzõdés tár-
gyú részvételi felhíváshoz – K. É. – 16583/2007)

Visszavonás

39681 MÁV Zrt. Beszerzési és Készletgazdálkodási Szolgáltató
Egység visszavonása (az Európai Unió Hivatalos Lapjá-
hoz 2007. augusztus 28-án, K. É. – 13491/2007 számmal
feladott ajánlati felhívás visszavonása – K. É. –
16736/2007)

39681 Városi Kórház, Keszthely visszavonása (az Európai Unió
Hivatalos Lapjához 2007. szeptember 7-én, K. É. –
14027/2007 számmal feladott ajánlati felhívás visszavo-
nása – K. É. – 16656/2007)

A Közbeszerzési Értesítõben közzéteendõ hirdetmények

Egyszerûsített eljárás ajánlati felhívása

39690 Rendõrtiszti Fõiskola (menüétkeztetés és konyhaüze-
meltetés – K. É. – 16857/2007)

39695 Szegvár Nagyközség Önkormányzata (temetõüzemelte-
tés – K. É. – 16740/2007)

Egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása

39700 6723 Szeged, Ûrhajós U. 13. Sz. Ház (homlokzat hõszige-
telése, nyílászárók cseréje – K. É. – 16660/2007)

39703 Budapesti Fegyház és Börtön (gyógyszerek beszerzése
– K. É. – 16822/2007)

39706 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kór-
ház-Rendelõintézet (ajánlatkérõ részére kézi mûszerek
beszerzése – K. É. – 16687/2007)

39709 Lakitelek Nagyközség Önkormányzata (élelmiszer szállí-
tása – K. É. – 16570/2007)

39713 Országos Egészségbiztosítási Pénztár (E-alap-auditálás
2007. – K. É. – 16878/2007)

39716 Százhalombatta Város Önkormányzata (általános iskola
és gimnázium bõvítése tanulmánytervének elkészítése,
illetve épületgépészet-felújítási tervezése, óvodabõvítés
tervezése – K. É. – 16758/2007)

39720 Szentmártonkáta Község Önkormányzata (élelmezési
alapanyagok beszerzése 2008. – K. É. – 17043/2007)

39723 Török János Mezõgazdasági és Egészségügyi Szakképzõ
Iskola, Cegléd [MPA-képzési alaprész 2007. évi decent-
ralizált közép-magyarországi regionális keretének fel-
használására, a szakképzés tárgyi feltételeinek fejlesz-
tésére irányuló beruházás támogatására (eszközök
beszerzése) – K. É. – 16662/2007]

39726 Üllõ Város Önkormányzata (egyszerû eljárás ajánlatté-
teli felhívása útépítés tárgyban – K. É. – 17039/2007)
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Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására

39731 Budajenõ Község Önkormányzata (Budajenõ Község
Önkormányzata tulajdonában álló ravatalozóépület
átépítési munkáinak elvégzése vállalkozási szerzõdés
keretében – K. É. – 16837/2007)

39737 Budaörs Város Önkormányzata (100 férõhelyes napközi
otthonos óvoda építése Budaörsön – K. É. –
16806/2007)

39742 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat (a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház és
Rendelõintézet belgyógyászati pavilonja bõvítéses re-
konstrukciójához kapcsolódó bútorok és más elsõ be-
szerzésû berendezési tárgyak beszerzése – K. É. –
16171/2007)

39747 Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata [energia-
megtakarítást eredményezõ lakóépület-felújítások
(13 épület) – K. É. – 16775/2007]

39752 Vám- és Pénzügyõrség Észak-alföldi Regionális Parancs-
noksága (tehergépjármû beszerzése – K. É. –
16843/2007)

39757 Vám- és Pénzügyõrség Központi Bûnüldözési Parancs-
noksága (Ságvár, Fõ u. 2. szám alatti ingatlan területén
könnyûszerkezetû raktár kialakítása – K. É. –
16957/2007)

Ajánlati felhívás egyes ágazatokban

39763 Magyar Posta Zrt. Beszerzési és Ellátási Szolgáltató Köz-
pont (termékcímzéshez szükséges nyomtatók és címké-
zõegység beszerzése – K. É. – 16757/2007)

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK

Tájékoztató az eljárás eredményérõl

39769 BioSystems International Kft. [komplex fehérjeelegyek
tömegspektrométerrel történõ proteomikai vizsgála-
tát elõkészítõ félig automatizált rendszer szállítása
(EM-200) – K. É. – 14973/2007]

39770 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat (MFB hi-
tel – K. É. – 15977/2007)

39772 Borsod Volán Személyszállítási Zrt. (a Borsod Volán Zrt.
mûködési területén a helyközi menetrend szerinti autó-
buszos személyszállítás alvállalkozásban történõ üze-
meltetése tárgyú eljárás eredménye – K. É. –
16990/2007)

39774 Budapest Fõváros Önkormányzata (Budapest IV. ker.,
Váci út, Megyeri út–Szilas-patak közötti szakasz útkor-
szerûsítési és közmûépítési munkái – K. É. –
16601/2007)

39777 Budapesti Közlekedési Zrt. (a budapesti 4. sz. metróvo-
nalhoz kapcsolódó felszíni beruházások megvalósítása
K2/A Fõvám tér–Vámház körút, K2/B Kálvin tér–Mú-
zeum körút – K. É. – 15997/2007)

39780 Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht. (diákmunka, aján-
latkérõ diákigazolvány ügyfélszolgálata és az Országos
Felsõoktatási Információs Központ tevékenységeivel
összefüggésben az alábbi szezonális irodai adminisztra-
tív, informatikai, tájékoztatási és adatrögzítési felada-
tok ellátása – K. É. – 16193/2007)

39784 HM Zrínyi Kommunikációs Szolgáltató Kht. (tájékoztató
az eljárás eredményérõl – K. É. – 17111/2007)

39786 Keszthely Város Önkormányzata (Keszthely Városi Kór-
ház rekonstrukció III. ütem keretében új orvostechno-
lógiai gép-mûszerek és bútorok szállítása és üzembe he-
lyezése – K. É. – 15995/2007)

39792 Magyar Televízió Zrt. (szakértõi segítségnyújtás mér-
nök/felügyeleti tevékenység – K. É. – 15529/2007)

39794 MÁV Magyar Államvasutak Zrt. (MSZ EN 590 szabvány
szerint gázolaj beszerzése vasúti tartálykocsival és köz-
úti tankautóval – K. É. – 15989/2007)

39797 Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Területi
Gondozószolgálat (2008. évi élelmiszer-beszerzése
– K. É. – 16195/2007)

39799 Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság (37 méter
mûködési magasságú magasból mentõ kosaras tûzoltó
gépjármû szállítása – K. É. – 17035/2007)

39801 Szabolcs Volán Zrt. (üzemanyag-beszerzési eljárás az
Agria Volán, Hatvani Volán, Mátra Volán, Szabolcs
Volán részére – K. É. – 17004/2007)

39805 Városi Kórház, Keszthely [különféle élelmiszerek be-
szerzése (tej, tejtermék, zöldség, gyümölcs) – K. É. –
15938/2007]

39807 Zala Megyei Kórház (ajánlatkérõ tõkehússal és húské-
szítménnyel történõ ellátása – K. É. – 16194/2007)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl

39809 Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
[ajánlatkérõ északi terület külsõ tûzivízhálózat felújítá-
sa I. ütem (150 m) – K. É. – 15075/2007]

39810 Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata (Eger, Felné-
met rehabilitáció, mélyépítés – kiegészítõ munkák
– K. É. – 16992/2007)

39815 Ferencvárosi Önkormányzat [ajánlatkérõ tulajdonában
lévõ lakóépületek kéményeinek helyreállítási munkái
(4 db lakóépület munkái) – K. É. – 16234/2007]

39819 Ferencvárosi Önkormányzat (a Ferencvárosi Önkor-
mányzat tulajdonában lévõ 20 db lakás felújítása,
összesen 768 m2-en – K. É. – 16255/2007)

39829 Fertõrákos Község Önkormányzata (közétkeztetés biztosí-
tása óvodások, iskolások, intézeti alkalmazottak, továb-
bá idõskorúak részére házhoz szállítással – K. É. –
16192/2007)

39831 Fõgáz Földgázelosztási Kft. [Budapest XI. kerület, Fo-
gócska utca, Csurgói utca–Zsombor utca közötti szaka-
szán (hrsz.: 3080/9) gázelosztó vezeték létesítése
– K. É. – 16268/2007]
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39833 Fõgáz Földgázelosztási Kft. [Budapest II. kerület, Gár-
donyi Géza utca, Avedik utca–Majális utca közötti sza-
kaszán (hrsz.: 12547/26) gázelosztó vezeték létesítése
– K. É. – 16272/2007]

39835 Füzesgyarmat Város Önkormányzata (Füzesgyarmat,
napközi konyha üzemeltetése – K. É. – 16222/2007)

39837 Kasz-Farm Termelõ és Szolgáltató Kft., Derecske (gépbe-
szerzés – K. É. – 15296/2007)

39839 Nádudvar Város Önkormányzata (infrastruktúrafejlesz-
tési hitelfelvétel – K. É. – 15975/2007)

39841 Orosháza Város Önkormányzata (Orosháza, 91./A/5
hrsz., Deák Ferenc u. 14–16. szám földszint 5. szám
alatti ingatlan adásvétele – K. É. – 15978/2007)

39843 Paks Város Önkormányzata (szilárd burkolatú belterüle-
ti közutak burkolatfelújítása – K. É. – 15560/2007)

39845 Pesterzsébet Önkormányzata (útépítés 2007., második
ütem – K. É. – 16959/2007)

Tájékoztató a részvételi szakasz eredményérõl

39848 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat (a hajósi érseki kas-
tély tetõfelújítása – K. É. – 17048/2007)

39849 Nyergesújfalu Város Önkormányzata [Nyergesújfalu,
Vadkörtefa utca (2323, 1727, 1728, 1729, 1730 hrsz.) ki-
építése – K. É. – 15994/2007]

39851 Szegedi Tudományegyetem (SZTE TTK I. sz. biológiai
épületében 2 db laboratórium kialakítása – K. É. –
16220/2007)

Tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl

39853 Biatorbágy Nagyközség Önkormányzata (2007. évi I/2.
útburkolat-felújítási munkái: Bethlen Gábor utca és
Kinizsi utca felújítása utcánként, két lakóút felújításá-
val – K. É. – 15131/2007)

39854 Budapest Fõváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata
(a polgármesteri hivatal feladatai ellátásához szükséges
írószer és egyéb irodaszer beszerzése, a dokumentáció-
ban meghatározottak szerint tárgyú eljárásban tájé-
koztató a szerzõdés teljesítésérõl – K. É. – 16974/2007)

39855 Dél-Pest Megyei Térségi Integrált Szakképzõ Központ
Kht. [különbözõ gépek és szerszámok leszállítása (he-
gesztõmûhely elõkészítõ eszközei) HEFOP 4.1.1. tá-
mogatási szerzõdés szerint – 13. rész – K. É. –
15146/2007]

39855 Gyõr-Moson-Sopron Megyei Múzeumok Igazgatósága
(kézi földmunkák, valamint õrzési tevékenység biztosí-
tása a Gyõr, Decathlon áruház régészeti lelõhelyeken
– K. É. – 14754/2007)

39856 Gyõr-Moson-Sopron Megyei Múzeumok Igazgatósága
(kézi földmunkák, valamint õrzési tevékenység biztosí-
tása a Gönyû, Nagy Sáros régészeti lelõhelyeken
– K. É. – 14755/2007)

39857 Magyar Nemzeti Bank (69 db szerver karbantartása
– K. É. – 1063/2007)

39857 Magyar Posta Zrt. Beszerzési és Ellátási Szolgáltató Köz-
pont (220 db utalványbélyegzõ gép szállítása – K. É. –
14740/2007)

39858 Semmelweis Egyetem (mûanyag szemlencsék beszerzé-
se – K. É. – 17069/2007)

Tájékoztató a szerzõdés módosításáról

39859 E.ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató Zrt. (Várpalota
35/20 kV-os transzformátorállomás 120 kV-os komp-
lett átépítése építészeti, villamos primer, szekunder
technológiai kivitelezése – K. É. – 16973/2007)

39859 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. [tervezési szerzõdés
az M8 autópályává fejleszthetõ autóút osztrák ország-
határ–Körmend (M8–86 sz. fõút csomópont) közötti
szakasz teljes tanulmánytervének elkészítése – K. É. –
16875/2007]

Helyesbítés

39861 Budapest XI. Ker. Pajkos U. 32–38. Társasház helyesbíté-
se (a Közbeszerzési Értesítõ 120. számában, 2007. októ-
ber 19-én K. É. – 15525/2007 számon megjelent egysze-
rû eljárás ajánlattételi felhívásának helyesbítése
– K. É. – 16981/2007)

39861 Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt. helyesbítése (a Közbe-
szerzési Értesítõ 2007. október 24-i, 121. számában
K. É. – 16257/2007 számon megjelent egyszerû eljárás
ajánlattételi felhívásának helyesbítése – K. É. –
16962/2007)

39861 Országgyûlési Biztos Hivatala helyesbítése (a Közbeszer-
zési Értesítõ 121. számában, 2007. október 24-én K. É. –
16344/2007 számon megjelent egyszerû eljárás ajánlat-
tételi felhívásának helyesbítése – K. É. – 16925/2007)

39861 Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet helyesbí-
tése (a Közbeszerzési Értesítõ 2007. október 24-i,
121. számában, K. É. – 15367/2007 számon megjelent
ajánlati felhívás helyesbítése – K. É. – 17040/2007)

39862 Zöld-Termék Termelõi Értékesítõ Szövetkezet helyesbíté-
se (a Közbeszerzési Értesítõ 2007. október 26-i,
122. számában K. É. – 16607/2007 számon megjelent
egyszerû eljárás ajánlattételi felhívásának helyesbítése
– K. É. – 17102/2007)

A KÖZBESZERZÉSI DÖNTÕBIZOTTSÁG

HATÁROZATAI

39863 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
határozata (az e-Selectrade Computer Kft. jogorvoslati
kérelme a Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság közbe-
szerzési eljárása ellen – K. É. – 16983/2007)
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39869 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
határozata (Komárom Város Önkormányzata közbe-
szerzési eljárása ellen kérelemre indult jogorvoslati el-
járás – K. É. – 16984/2007)

39877 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
határozata (a Döntõbizottság elnöke által hivatalból
kezdeményezett jogorvoslati eljárás a Szent István
Egyetem közbeszerzési eljárása ellen – K. É. –
17136/2007)

39881 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
határozata (a Magyar Aszfalt Kft. kérelmezõ jogorvos-
lati kérelme Pomáz Város Önkormányzata közbeszer-
zési eljárása ellen – K. É. – 17137/2007)

39883 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
határozata (a Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési
Döntõbizottság elnöke által hivatalból kezdeményezett
jogorvoslati eljárás a Fõvárosi Vízmûvek Zrt. közbe-
szerzési eljárása ellen – K. É. – 17139/2007)

39887 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
határozata (a HC Delta Kft. és a Mind System Consul-
ting Kft. jogorvoslati kérelme a Nyugat-magyarországi
Egyetem közbeszerzési eljárása ellen – K. É. –
17144/2007)

39900 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
határozata (a Horváth-Ép Kft. jogorvoslati kérelme a
Magyar Közút Kht. közbeszerzési eljárása ellen
– K. É. – 17147/2007)

BÍRÓSÁGI ÍTÉLETEK

39906 Legfelsõbb Bíróság KFV.III.37.487/2006/4. számú ítélete
(K. É. – 16951/2007)
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A Közbeszerzési Értesítõ 125. számának (2007. november 5.) tartalomjegyzékérõl

HIRDETMÉNYEK

Az Európai Unió Hivatalos Lapjába közzétételre megküldött,
a Közbeszerzési Értesítõben tájékoztató jelleggel megjelenõ hir-
detmények

Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására

39919 Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal Észak-alföldi Regi-
onális Igazgatósága (bevallások és bevallásnak nem mi-
nõsülõ nyomtatványoknak valamint egyéb bizonyla-
toknak a feldogozása és az ahhoz kapcsolódó ügyviteli
feladatok ellátása – K. É. – 16759/2007)

39925 Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt. (1,1 m3-es fémkonté-
nerek beszerzése – K. É. – 16726/2007)

39928 Fõvárosi Önkormányzat Idõsek Otthona (Bp. X. ker., Ha-
lom u., élelmiszer-alapanyagok beszerzése 2009. de-
cember 31-ig – K. É. – 16971/2007)

39933 Fõvárosi Önkormányzat Uzsoki Utcai Kórháza (a kórház
általános, egészségügyi, napi, illetve idõszakos takarítá-
si munkáinak elvégzése – K. É. – 16439/2007)

39937 Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügy-
nökség (személyszállítás szolgálati autóbuszjáratokkal
– K. É. – 16270/2007)

39945 Központi Pénzügyi és Szerzõdéskötõ Egység (az Állami
Számvevõszék ellenõrzései dokumentációs rendszeré-
nek kialakítására irányuló szoftverfejlesztés megvaló-
sítása – K. É. – 17041/2007)

39953 Nagybajom Város Önkormányzata (ajánlatkérõ Csoko-
nai Vitéz Mihály Általános Iskola, Speciális Szakis-
kola és Diákotthonában mûködõ fõzõkonyha és ebédlõ
üzemeltetése – K. É. – 15771/2007)

39956 Országos Rendõr-fõkapitányság Országos Baleset-meg-
elõzési Bizottság (közúti közlekedési kampány – K. É. –
16921/2007)

39962 Radioaktív Hulladékokat Kezelõ Kht. [a Radioaktív Hul-
ladékokat Kezelõ Közhasznú Társaság (RHK Kht.) ál-
tal üzemeltetett tárolók õrzés-védelmi biztonságtechni-
kai rendszereinek karbantartása 2008–2010 – K. É. –
16642/2007]

39970 Sopronkõhidai Fegyház és Börtön (élelmiszer-ipari ter-
mékek szállítása – K. É. – 17087/2007)

Ajánlati felhívás egyes ágazatokban

39980 MOL Földgázszállító Zrt. (gönyûi erõmû földgázellátá-
sának biztosítása – K. É. – 17118/2007)

39985 Vértes Volán Zrt. (biztosítási szolgáltatások – K. É. –
16905/2007)

Részvételi felhívás gyorsított meghívásos eljárás megindítására

39991 Gyöngyös Város Önkormányzata (Gyöngyös város köz-
igazgatási területén található közvilágítási hálózat be-
rendezéseinek, lámpatesteinek, valamint az évente egy
alkalommal használatra kerülõ díszvilágítás üzemelte-
tése és karbantartása – K. É. – 16771/2007)

39996 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. [részvételi felhívás a
Gyoma(kiz.) –Békéscsaba(kiz.) közötti vasúti vonalsza-
kasz korszerûsítése kiviteli és tenderterv, valamint
ajánlatkérési dokumentáció mûszaki köteteinek elké-
szítésére – K. É. – 16873/2007]



40003 Széchenyi István Egyetem (felsõoktatási tevékenységek
színvonalának emeléséhez szükséges infrastrukturális és
informatikai fejlesztések – K. É. – 16872/007)

Részvételi felhívás gyorsított tárgyalásos eljárás megindítására

40009 Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazga-
tóság (katasztrófavédelmi multimédia-rendszer szállí-
tása – K. É. – 16842/2007)

40015 Magyar Televízió Zrt. (komplex közönségmonitorálás
– K. É. – 16646/2007)

Részvételi felhívás tárgyalásos eljárás megindítására

40019 Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Közpon-
ti Hivatala (projektirodai szolgáltatás – K. É. –
16846/2007)

Részvételi felhívás egyes ágazatokban

40027 DÉMÁSZ Zrt. (KIF/KÖF kábelek, csupasz vezetékek
szállítása – K. É. – 16651/2007)

40032 Volánbusz Közlekedési Zrt. (autóbusz-akkumulátorok
beszállítása és konszignációs raktározása – K. É. –
16848/2007)

Módosítás

40038 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. módosítása (kármentesí-
tés/2007 – módosítás – K. É. – 17132/2007)

40042 MÁV Zrt. Beszerzési és Készletgazdálkodási Szolgáltató
Egység módosítása (az Európai Unió Hivatalos Lapjá-
hoz 2007. szeptember 7-én, K. É. – 13455/2007 szám-
mal feladott ajánlati felhívás módosítása – K. É. –
16737/2007)

40048 MÁV Zrt. Beszerzési és Készletgazdálkodási Szolgáltató
Egység módosítása (az Európai Unió Hivatalos Lapjá-
hoz 2007. szeptember 14-én, K. É. – 14249/2007 szám-
mal feladott ajánlati felhívás módosítása – K. É. –
16738/2007)

40054 Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata (bizto-
sítási szerzõdések 2007. – K. É. – 16854/2007)

Visszavonás

40062 Nyugat-Balaton és Zala-folyó Medence Nagytérség Tele-
pülési Szilárd Hulladékai Kezelésének Korszerû Megoldá-
sára Létrehozott Önkormányzati Társulás visszavonása
(Nyugat-Balaton és Zala völgye regionális hulladékgaz-
dálkodási rendszer árubeszerzése tárgyú, K. É. –
12150/2007 számú ajánlati felhívás visszavonása
– K. É. – 16929/2007)

A Közbeszerzési Értesítõben közzéteendõ hirdetmények

Részvételi felhívás tárgyalásos eljárás megindítására

40067 Fót Város Önkormányzata (elõfinanszírozó hitel a Fáy
András Általános Iskola építési beruházásainak finan-
szírozására – K. É. – 15504/2007)

Részvételi felhívás gyorsított meghívásos eljárás megindítására

40072 Albertirsa Város Önkormányzata (szennyvíztisztító telep
bõvítése és korszerûsítése – K. É. – 16802/2007)

40077 Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata [építési vál-
lalkozási szerzõdés az LKFT-2006-LA-2 pályázat alap-
ján (Pozsonyi u. 68–72., Katowice u. 49., Testvérváro-
sok u. 24–26., Kölcsey u. 27–29–31.) – K. É. –
17025/2007]

Egyszerûsített eljárás ajánlati felhívása

40083 Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügy-
nökség (szerzõdéses és hivatásos katonák honvédelmi
gépjármû-vezetõi elõképzése 2007-tõl 2009-ig terjedõ
idõszakban B, C, BC, D és E és ADR kategóriákban
– K. É. – 16795/2007)

40089 Humánszolgáltató Központ, Nagykõrös (közétkeztetés
biztosítása – K. É. – 17226/2007)

40093 Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgató-
ság (a Balaton 2007/2008. téli vízminõség-védelmi nád-
vágása – K. É. – 17057/2007)

40103 Országos Rendõr-fõkapitányság Gazdasági és Igazgatási
Fõigazgatóság GEI (az ORFK Rendõrség-történeti Mú-
zeum 2008. évi mûködtetéséhez munkaerõ-kölcsönzés
– K. É. – 16731/2007)

Egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása

40108 Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi, Rehabilitációs
és Módszertani Központ [ajánlatkérõ konyhája részére
élelmiszerek (egyéb áru) szállítása – K. É. –
16663/2007]

40111 Budapest XII. Kerület Hegyvidék Önkormányzata (fa-
ültetés – K. É. – 16722/2007)

40116 Budapest XVIII. Kerület Pestszentlõrinc-Pestszentimre
Önkormányzata (vállalkozási szerzõdés a Városkép cí-
mû önkormányzati újság nyomdai munkálataira,
ajánlatkérõhöz történõ szállítására a II.2.1) pontban
meghatározott mennyiségben és minõségben – K. É. –
17021/2007)

40120 Kismaros Község Önkormányzata [2006. évi dunai árvíz-
károk helyreállítása (1512 hrsz. Szabadság u., 1517
hrsz. Gát u., 1543 hrsz. Rév u. burkolat-helyreállítása,
1544, 0138/2, 0157 hrsz. kerékpárút-helyreállítása)
– K. É. – 15239/2007]
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40126 Lakitelek Nagyközség Önkormányzata (hulladékkezelési
közszolgáltatási szerzõdés – K. É. – 16827/2007)

40130 Nemzeti Színház Zrt. (G. B. Shaw: Warrenné mester-
sége címû elõadás díszleteinek kivitelezése – K. É. –
17079/2007)

40134 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (szak-
mai és informatikai eszközök beszerzése Nyíregyháza
megyei jogú város által fenntartott óvodák, általános
iskolák és középfokú intézmények részére – K. É. –
16994/2007)

40137 Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet (az Or-
szágos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet J épület
I. szintjének átalakítása, illetõleg a sebészeti épület
földszintjének és I. emeletének részleges átalakítása és
felújítása – K. É. – 16836/2007)

40142 Országos Mentõszolgálat (különféle kötszerek beszerzé-
se, 2007 – K. É. – 16953/2007)

40146 SZOTE Szolgáltató Kht. (laboratóriumi új készülékek és
eszközök beszerzése – K. É. – 16900/2007)

40149 Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza
(egyéni tálcás rendszerû kórházi tálalókonyha beren-
dezéseinek beszerzése – K. É. – 16933/2007)

40152 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata (Zala-
egerszeg, integrált játszótér építése – K. É. –
17034/2007)

Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására

40158 Budapest Fõváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
(park- és játszótérépítés, valamint -felújítás Budapest
fõváros XI. kerület, Újbuda közigazgatási területén
– K. É. – 17119/2007)

40163 Budapesti Rendõr-fõkapitányság (a BRFK üzemeltetésé-
ben lévõ vízi jármûvek mûködéséhez szükséges Merc-
ruiser és Mercury hajómotor és hajtómûalkatrészek
beszerzése – K. É. – 16512/2007)

40168 Debreceni Egyetem [elektromos rendszer és gyengeára-
mú hálózat üzemeltetése és karbantartása (SG-338)
– K. É. – 16571/2007]

40173 Magyar Üzletemberképzõ Szakközépiskola, Budapest
(laptopok, szerver beszerzése és wirelesshálózat kiépí-
tése – K. É. – 16717/2007)

40178 Miskolci Egyetem Gazdasági-Mûszaki Fõigazgatóság
(kommunális hulladék összegyûjtése és elszállítása a
Miskolci Egyetem miskolci, mályi és hollóstetõi ingat-
lanjairól – K. É. – 17112/2007)

40182 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (Pécs, Miroslav
Krle�a Horvát–Magyar Oktatási Központ oktatási
épület rekonstrukciója és tornaterem-építése – K. É. –
16497/2007)

40188 Siófok Város Önkormányzata (útburkolat-felújítási és
csapadékvíz-elvezetési munkák a siófoki Budai Nagy
Antal utcában – K. É. – 16445/2007)

40193 Vas Megyei Önkormányzat [ingatlan tulajdonjogának
megszerzése (100 férõhelyes szociális otthon részére)
– K. É. – 16793/2007]

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK

Tájékoztató az eljárás eredményérõl

40198 Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal (programozó és
szervezõ szakértõi kapacitás biztosítása az elektronikus
nyomtatványkitöltõ rendszer fejlesztéséhez – K. É. –
17163/2007)

40200 Bányavagyon-hasznosító Kht. (meddõ szénhidrogénku-
tak mûszaki állapotának értékelése – K. É. –
14980/2007)

40202 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (téli út-
üzemeltetési feladatok ellátása Békéscsaba közigazga-
tási területén – K. É. – 17106/2007)

40204 Budapest Airport Zrt. (T2 forgalmi elõtér és csatlakozó
gurulóútrendszer bõvítése – K. É. – 16223/2007)

40206 Budapest Fõváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata (fi-
atal fák fenntartása, ápolása Budapest fõváros XI. ke-
rület Újbuda közigazgatási területén – K. É. –
10333/2007)

40208 Budapest Fõváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata (fa-
sori fák fenntartása és faültetés Budapest fõváros
XI. kerület Újbuda közigazgatási területén – K. É. –
10334/2007)

40211 Budapest Gyógyfürdõi és Hévizei Zrt. (Széchenyi gyógy-
fürdõ mûemléki rekonstrukció II. ütem, tervezés
– K. É. – 16463/2007)

40213 Észak-pesti Térségi Integrált Szakképzõ Központ Kht. (in-
formatika – K. É. – 17001/2007)

40216 Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ (étkezési
jegy 2007–2008 – K. É. – 14802/2007)

40219 Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügy-
nökség (missziók polgári mûholdas képességének bizto-
sítása a 2007–2009. években – K. É. – 16380/2007)

40222 Jövõ Háza Központ Tudományos Kulturális Központ (tá-
jékoztató a „Csodák Palotája” beszerzés eredményérõl
– K. É. – 15781/2007)

40224 Magyar Közút Kht. (elõre gyártott betonelemek beszer-
zése nemzeti tájékoztató az eljárás eredményérõl
– K. É. – 15826/2007)

40226 Magyar Posta Zrt. Beszerzési és Ellátási Szolgáltató Köz-
pont (levélbélyegzõ gépek szállítása, üzembe helyezése,
kezelõk oktatása, továbbá opcionálisan karbantartási
és javítási, szerelési szolgáltatás biztosítása – K. É. –
14970/2007)

40230 MÁV Magyar Államvasutak Zrt. (a megalapításra kerü-
lõ MÁV Trakció Zrt. leányvállalat önálló számviteli
rendszerének kialakítása a MÁV Zrt.-nél jelenleg mû-
ködõ Oracle üzleti alkalmazások 11.5.10 verziójú gaz-
dálkodásirányítási információs rendszerben – K. É. –
17108/2007)

40232 Miniszterelnöki Hivatal (reklámügynökségi szolgáltatá-
sok bruttó 300 millió Ft keretösszeg erejéig és/vagy
2008. június 30-áig – K. É. – 16631/2007)

40235 Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága Vám-
igazgatóság (vasúti szerelvények vizsgálatára alkalmas
fix röntgensugaras berendezés beszerzése és telepítése
– K. É. – 16306/2007)
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40237 Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelõinté-
zet (4125/Veszprém/07 gyógyszerek, infúziós oldatok
– K. É. – 16213/2007)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl

40243 Állami Privatizációs és Vagyonkezelõ Zrt. (a Nemzeti Ló-
verseny Kft. és a Magyar Lóversenyfogadást Szervezõ
Kft. valós piaci értékének meghatározása, illetve szükség
esetén a vagyonértékelés aktualizálása – K. É. –
14853/2007)

40245 Állami Privatizációs és Vagyonkezelõ Zrt. (elavult köz-
ponti számítógépek lecserélése, 2 db szerver beszerzése
– K. É. – 16227/2007)

40247 BKSZ Budapesti Közlekedésszervezõ Kht. (az „ELEKT-
RA Hungaria” közlekedési elektronikus kártyarendszer
továbbfejlesztése vállalkozási szerzõdés keretében
– K. É. – 17116/2007)

40251 Bóly Város Önkormányzata (állatihulladék-feldolgozó
rendszer kialakítása a mohácsi és a pécsváradi kistérsé-
gekben – K. É. – 16458/2007)

40254 BTH Budapesti Turisztikai Szolgáltató Kht. (hagyomány-
õrzõ népmûvészeti karácsonyi vásár szervezõi és mûvé-
szeti szolgáltatások nyújtása – K. É. – 16294/2007)

40255 Budapesti Távhõszolgáltató Zrt. (hõközpont szakipari
munkák I/2007 – K. É. – 16985/2007)

40257 Budapesti Távhõszolgáltató Zrt. (aknák szakipari felújí-
tási munkái 119 db aknában – K. É. – 17124/2007)

40260 Debreceni Vagyonkezelõ Zrt. (GSM-szolgáltatás és vo-
nalkapcsolt mobil adatkommunikáció – K. É. –
16988/2007)

40263 Katona József Színház, Budapest (Kamra – színpad
– K. É. – 16395/2007)

40265 Katona József Színház, Budapest (Kamra – hang – K. É. –
16397/2007)

40268 Katona József Színház, Budapest (Katona – hang
– K. É. – 16399/2007)

40270 Komárom Város Önkormányzata (Selye János Kórház
központi labor részére egészségügyi gép-mûszer és bú-
tor beszerzése – K. É. – 16335/2007)

40273 MÁV Magyar Államvasutak Zrt. [épületszerkezeti kar-
bantartási munkákra irányuló keretmegállapodásos el-
járás – 4. részajánlat (Szombathely) második rész
– K. É. – 16290/2007]

40275 Nemzeti Hírközlési Hatóság (DSL-Jupiter konforman-
cia tesztrendszer bõvítése új mérési funkciókkal
– K. É. – 16258/2007)

40277 Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet (a szak-
iskolai fejlesztési program II. keretében 74 fõ részére
szervezendõ külföldi tapasztalatcsere lebonyolításához
a szakmai továbbképzõ programok kidolgozása, a
program megszervezése és teljes körû lebonyolítása
– K. É. – 14967/2007)

40279 Országos Szlovák Önkormányzat (ajánlatkérõ fenntar-
tásában álló szarvasi Szlovák Általános Iskola, Óvoda
és Diákotthonban folyó közétkeztetés 2007. októ-
ber 1.–2008. szeptember 30. közötti idõszakban
– K. É. – 15430/2007)

40282 Pro Régió Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és
Szolgáltató Kht. (1 db 3 napos tapasztalatcsere helyszí-
nének biztosítása – K. É. – 15600/2007)

40283 Szegedi Tudományegyetem Gazdasági és Mûszaki Fõ-
igazgatóság (Fourier transzformációs infravörös spekt-
rométer beszerzése – K. É. – 16385/2007)

40285 Szegedi Tudományegyetem Gazdasági és Mûszaki Fõ-
igazgatóság (energiadiszperzív röntgenfluoreszcens
spektrométer beszerzése – K. É. – 16386/2007)

40286 Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szolnok,
Thököly út 7. fogyatékosotthon építése – K. É. –
16287/2007)

40289 Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szolnok
megyei jogú város közúti közlekedési hálózatának
fejlesztése a belváros-rehabilitációhoz kapcsolódva
– K. É. – 16914/2007)

40292 Városi Kórház, Kazincbarcika (struktúraátalakításhoz
szükséges eszközbeszerzés – K. É. – 16336/2007)

Tájékoztató a részvételi szakasz eredményérõl

40301 Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szolnok, in-
tegrált városfejlesztési stratégiai program elkészítése
– K. É. – 16861/2007)

Tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl

40303 Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal (Budapest IX., Hal-
ler u. 3–5. szám alatti épületben liftfelújítás – K. É. –
17107/2007)

40303 Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal (irattári épület ki-
alakítása az APEH KAIG épületében – K. É. –
17165/2007)

40304 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza (csont- és
szájsebészeti implantátumok – K. É. – 15474/2007)

40304 Batta-Invest Kft. (Matrica Múzeum felújítása és korsze-
rûsítése – K. É. – 15249/2007)

40305 Budapest Fõváros Önkormányzata Fõpolgármesteri Hiva-
tala (üzleti és vezetõi tanácsadói szolgáltatások ellátása
– K. É. – 15653/2007)

40306 Budapesti Távhõszolgáltató Zrt. (távhõvezeték építése
– K. É. – 16986/2007)

40307 Budapesti Távhõszolgáltató Zrt. (távhõvezeték építése
– K. É. – 16987/2007)

40307 Budapesti Történeti Múzeum (ásatási leletanyagok resta-
urálási munkálatainak elvégzése – K. É. – 15434/2007)
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40309 Csongrád Megyei Önkormányzat Mellkasi Betegségek
Szakkórháza (légzésdiagnosztikai rendszer beszerzése
– K. É. – 15613/2007)

40310 Fõgáz Földgázelosztási Kft. (Budapest XII. kerület, Ta-
mási Áron utca, Csorna utca–Thormán István utca, a
Fodor utca–Tamási Áron utca 32. és a Tamási Áron ut-
ca 12.–Bürök utca közötti szakaszain gázelosztó veze-
ték létesítése – K. É. – 15672/2007)

40311 Fõgáz Földgázelosztási Kft. (Budapest, XVI. kerület,
Egyenes utca–Cziráki utcában lévõ körzeti nyomássza-
bályozó rekonstrukciójához bekötõvezeték létesítése és
a járulékos munkák elvégzése – K. É. – 15673/2007)

40311 Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt. (hulladékgyûjtõ és
-szállító célgépek szállítása – K. É. – 15413/2007)

40312 Fõvárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház (sebészeti
varróanyagok – K. É. – 15731/2007)

40312 Gödöllõ Város Önkormányzata (röntgengép beszerzése
– K. É. – 15585/2007)

40314 Magyar Államkincstár (elektronikus jogszabály-nyil-
vántartó rendszer beszerzése – K. É. – 15718/2007)

40314 Magyar Államkincstár (épületgépészeti és villamos be-
rendezések üzemeltetési, karbantartási feladatai,
gondnoki tevékenység ellátása 48 db épületben
– K. É. – 15728/2007)

40315 Magyar Posta Zrt. Beszerzési és Ellátási Szolgáltató Köz-
pont (SAP informatikai rendszerek fejlesztése
BPR-tanácsadással – K. É. – 15733/2007)

40316 Magyar–Angol Két Tannyelvû Általános Iskola és Ven-
déglátó Szakiskola, Budapest (gyermek-, diák- és mun-
kahelyi étkeztetés, valamint diétás étkeztetés – K. É. –
14849/2007)

40316 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Munkaügyi Központ
(Baktalórántháza helyszínen munkatanácsadás 50 fõ
részére – K. É. – 14678/2007)

40317 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Munkaügyi Központ
(Nyíregyháza helyszínen motivációs tréning csoportos
foglalkozás 150 fõ részére – K. É. – 14679/2007)

40317 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Munkaügyi Központ
(Baktalórántháza helyszínen motivációs tréning cso-
portos foglalkozás 40 fõ részére – K. É. – 14680/2007)

40318 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Munkaügyi Központ
(Csenger helyszínen egyéni munkatanácsadás 14 fõ ré-
szére – K. É. – 14681/2007)

40319 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Munkaügyi Központ
(Csenger helyszínen egyéni munkatanácsadás 146 fõ
részére – K. É. – 14684/2007)

40319 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Munkaügyi Központ
(Fehérgyarmat helyszínen egyéni munkatanácsadás 80
fõ részére – K. É. – 14685/2007)

40320 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Munkaügyi Központ
(Fehérgyarmat, álláskeresési technikák oktatása
– K. É. – 14687/2007)

40320 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Munkaügyi Központ
(Kisvárda, kulcsképesség-fejlesztõ tréning – K. É. –
14690/2007)

40321 Szegedi Fegyház és Börtön (mosodai szolgáltatás
– K. É. – 15616/2007)

40322 Szegedi Fegyház és Börtön (tisztító- és tisztálkodási sze-
rek tételes megrendelés alapján történõ szállítása
– K. É. – 15617/2007)

40322 Szeretet Szociális Otthon, Berzence (gyógyszer és gyó-
gyászati segédeszköz beszerzése – K. É. – 15449/2007)

40323 Vas Megyei Markusovszky Lajos Általános, Rehabilitá-
ciós és Gyógyfürdõ Kórház (ajánlatkérõ részére éves
csípõ- és térdprotézisek beszerzése – K. É. –
14729/2007)

40324 Vas Megyei Markusovszky Lajos Általános, Rehabilitá-
ciós és Gyógyfürdõ Kórház (ajánlatkérõ részére 1 db
idegsebészeti operációs mikroszkóp beszerzése
– K. É. – 15251/2007)

40325 Vas Megyei Markusovszky Lajos Általános, Rehabilitáci-
ós és Gyógyfürdõ Kórház (2 db mûtõasztal beszerzése
– K. É. – 15252/2007)

40325 Vértes Volán Zrt. (közforgalmú autóbuszjáratok alvál-
lalkozásban történõ üzemeltetése évi mintegy
68 670 km teljesítménnyel 2006. szeptember 15-tõl
2012. december 31-ig – K. É. – 15736/2007)

40326 Volánbusz Zrt. (fagyálló folyadék beszállítása és kon-
szignációs raktározása – K. É. – 15655/2007)

Tájékoztató a szerzõdés módosításáról

40327 Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi, Rehabilitációs
és Módszertani Központ (kenyér és péksütemény
– K. É. – 16473/2007)

40327 Budapesti Közlekedési Zrt. (a kelenföldi és Szépilona vil-
lamos-kocsiszínekben létesítendõ veszélyes hulladék
üzemi gyûjtõépületeinek vonatkozásában tervezõmér-
nöki tevékenység nyújtása, engedélyezési és kiviteli terv
elkészítése – K. É. – 16383/2007)

40328 Debrecen Megyei Jogú Város Idõsek Háza (különféle ve-
gyes élelmiszerek beszerzése 17 termékcsoportban, 180
tétel – K. É. – 16355/2007)

40330 Gödöllõ Város Önkormányzata (Gödöllõ város csapa-
dékvíz-elvezetõ rendszerének bõvítése – K. É. –
16621/2007)

40331 Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás (kerékpárút
tervezése – K. É. – 16437/2007)

40332 suliNova Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbkép-
zési Kht. [két oktatási alapkutatás teljes körû elvégzése
2005–2008-ig (Közoktatás szerepe az élethosszig tartó
tanulásra való felkészítésben 2.) Hátrányos helyzetû ta-
nulók értékelése és differenciált fejlesztése – K. É. –
15383/2007]
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40332 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Jósa And-
rás Oktató Kórháza (hemodinamikai labor kialakításával
kapcsolatos orvostechnikai gépek, mûszerek, eszközök
szállítására, telepítésére és üzembe helyezésére vonatko-
zó szállítási szerzõdés módosítása – K. É. – 17151/2007)

40333 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Jósa
András Oktató Kórháza („Térségi diagnosztikai és szûrõ-
központ kialakítása” projekt keretében orvostechnikai
gépek, mûszerek, eszközök szállítására, telepítésére és
üzembe helyezésére vonatkozó szállítási szerzõdés mó-
dosítása – 4 termékcsoport – K. É. – 17162/2007)

40334 Szendrõlád Község Önkormányzata (óvodaépület bõvíté-
se – K. É. – 16436/2007)

40334 Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény,
Kiskunfélegyháza (élelmiszerek beszerzése 14 részaján-
lati körben – K. É. – 16388/2007)

40335 Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szolnok
belvárosának rehabilitációjára kötött vállalkozási szer-
zõdés módosítása – K. É. – 16689/2007)

Helyesbítés

40337 Heves Város Önkormányzata helyesbítése (részvételi fel-
hívás módosításának helyesbítése – számlavezetés és hi-
tel – K. É. – 17210/2007)

40337 Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság helyesbítése
(Berettyóújfalu, tûzoltólaktanya építése – K. É. –
17158/2007)

Módosítás

40338 Újfehértó Város Önkormányzata (a Közbeszerzési Értesí-
tõ 112. számában, 2007. október 1-jén, K. É. –
13918/2007 számon megjelent ajánlati felhívás módosí-
tása – K. É. – 17135/2007)

Visszavonás

40340 Keszthelyi Városüzemeltetõ Egyszemélyes Kft. visszavo-
nása (a Közbeszerzési Értesítõ 2007. szeptember 24-i,
109. számában K. É. – 13852/2007 számon megjelent
ajánlati felhívás visszavonása – K. É. – 17084/2007)

40340 Keszthelyi Városüzemeltetõ Egyszemélyes Kft. visszavo-
nása (a Közbeszerzési Értesítõ 2007. október 1-jei, 112.
számában K. É. – 14927/2007 számon megjelent egysze-
rû eljárás ajánlattételi felhívásának visszavonása
– K. É. – 17086/2007)
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A Cégközlöny 44. számában (2007. október 31.) megjelent felszámolási eljárások megindításáról

A Fõvárosi Bíróság
13.Fpk.01-07-001930/5. 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) B AND R Filmgyártó Betéti
Társaság „végelszámolás alatt” (1031 Budapest, Amfi-
teátrum u. 24.; cégjegyzékszáma: 01 06 513039; adószá-
ma: 28655132-2-41) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

Elõzõ elnevezése(i):

B AND R Filmgyártó Betéti Társaság

A bíróság által kijelölt felszámoló: CREDIT-AUDIT
Üzletviteli Szolgáltató Kft., 1137 Budapest, Radnóti Mik-
lós u. 2.

A Fõvárosi Bíróság
13.Fpk.01-05-006732/12. 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) VICI Villanyszerelési Cikk
Kereskedelmi Betéti Társaság (1116 Budapest, Fehér-
vári út 120.; cégjegyzékszáma: 01 06 517500; adószáma:
24549743-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
VICI Villanyszerelési Cipõipari és Kereskedelmi Betéti

Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2120 Dunakeszi, Dunasor 41.
1046 Budapest, Fóti út 106/B
A bíróság által kijelölt felszámoló: SERATUS Vagyon-

értékelõ Zrt., 1091 Budapest, Üllõi út 51.



A Fõvárosi Bíróság
13.Fpk.01-07-000659/7. 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) Máté 2002 Építõipari, Szolgáltató és
Kereskedelmi Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(1117 Budapest, Budafoki út 72.; cégjegyzékszáma: 01 06
764538; adószáma: 21110513-2-43) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Máté 2002 Építõipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Be-

téti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2364 Ócsa, Czírják utca 1.
1123 Budapest, Alkotás u. 7/B 3. em. 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Fel-

számoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 33/A I. em. 1.

A Fõvárosi Bíróság
19.Fpk.01-07-000024/9. 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) SATLINE Kereskedelmi Korlá-
tolt Felelõsségû Társaság (1103 Budapest, Noszlopy
u. 1.; cégjegyzékszáma: 01 09 267083; adószáma:
10875012-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Fel-
számoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 33/A I. em. 1.

A Fõvárosi Bíróság
1.Fpk.01-06-006401/9. 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) Mezei MEZ-KER Építõipari és Ke-
reskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (1039 Buda-
pest, Kõbányai út 65.; cégjegyzékszáma: 01 09 460936;
adószáma: 12045008-2-41) adós felszá-molását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Mezei MEZ-KER Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû

Társaság

Nem bejegyzett elnevezése(i):
MEZ-KER Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Tár-

saság
Elõzõ székhelye(i):
1154 Budapest, Bezerédi u. 61.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PK-ECONO Pénz-

ügyi Gazdasági Tanácsadó Kft., 1134 Budapest, Klapka
u. 6., 1461 Budapest, Pf. 295.

A Fõvárosi Bíróság
13.Fpk.01-07-000678/7. 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) Duna–Zambezi Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
„végelszámolás alatt” (1146 Buda-pest, Hungária
krt. 140–144. 2. em.; cégjegyzékszáma: 01 09 569641;
adószáma: 12258097-2-42) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Duna–Zambezi Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1076 Budapest, Százház u. 22–24.
A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Fel-

számoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 33/A I. em. 1.

A Fõvárosi Bíróság
13.Fpk.01-07-001331/5. 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) Esther Hungary Investment
and David Ben David Ingatlanhasznosító Korlátolt Fe-
lelõsségû Társaság „végelszámolás alatt” (1077 Buda-
pest, Wesselényi u. 9. 4. em. 4.; cégjegyzékszáma: 01 09
680012; adószáma: 11857837-2-42) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Esther Hungary Investment and David Ben David Ingat-

lanhasznosító Korlátolt Felelõsségû Társaság
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
13.Fpk.01-07-000018/7. 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) HAVEN ’99 Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1053 Buda-
pest, Múzeum krt. 13. 2. em. 2.; cégjegyzékszáma: 01 09
681915; adószáma: 11894445-2-41) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
HAVEN ’99 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fe-

lelõsségû Társaság
HAVEN ’99 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fe-

lelõsségû Társaság „végelszámolás alatt”
Elõzõ székhelye(i):
1185 Budapest, Bartók Béla út 38.
1120 Budapest, Hunyad lejtõ 8.
1121 Budapest, Hunyad lejtõ 8.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CRAC-ORG Fel-

számoló és Csõdmenedzser Zrt., 1075 Budapest, Károly
krt. 3/A félem. 13.

A Fõvárosi Bíróság
19.Fpk.01-07-003112/6. 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) AKAR TRANS Szállítmányozási,
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (1221 Budapest, Nagytétényi út 3–5.; cégjegyzék-
száma: 01 09 696040; adószáma: 12635881-2-43) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1223 Budapest, Park u. 34.
Jogelõd(ök):
A-KAR Kereskedelmi Gyártó és Szolgáltató Betéti Tár-

saság
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállal-

kozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52., postacíme: 1399 Bp., Pf. 701/65.

A Fõvárosi Bíróság
1.Fpk.01-06-006691/9. 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) ZO-ZO 63. Kereskedelmi és Szol-

gáltató Korlátolt Felelõs-ségû Társaság (1157 Buda-
pest, Nyírpalota u. 5.; cégjegyzékszáma: 01 09 719431;
adószáma: 13115104-2-42) adós felszámolását fõeljárás-
ként 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
19.Fpk.01-07-001610/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. június 2. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Luxart Metal Group Fémipari, Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság (1165 Budapest, Újszász u. 105.; cégjegyzékszáma:
01 09 723081; adószáma: 13192976-2-42) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Fel-
számoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 33/A I. em. 1.

A Fõvárosi Bíróság
13.Fpk.01-06-005858/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 26. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) BER-CREATOR Újjáépítõ
és Fejlesztõ Korlátolt Felelõsségû Társaság (1161 Bu-
dapest, Jávorfa u. 91.; cégjegyzékszáma: 01 09 728425;
adószáma: 12681851-2-42) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
2687 Bercel, Névtelen utca 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TÍZEK Felszámoló

Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., 1211 Budapest, Gyep-
sor u. 1., levelezési cím: 1751 Bp., Pf. 49.

A Fõvárosi Bíróság
13.Fpk.01-05-001131/26. 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) LIGNOTHERM Magyar–
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Német Fafeldolgozó, Környezetvédelmi és Kereskedel-
mi Korlátolt Felelõsségû Társaság (1088 Budapest,
Rákóczi út 25.; cégjegyzékszáma: 01 09 730075; adószá-
ma: 12203877-2-42) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1088 Budapest, Rákóczi út 25.
5000 Szolnok, Rába u. 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PÁTRIA CON-

SULT Gazdasági Tanácsadó és Vagyonkezelõ Zrt., 1034
Budapest, Seregély u. 13.

A Fõvárosi Bíróság
13.Fpk.01-06-005375/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 26. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) TANYI-TECHNIC Építõ-
ipari és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1025 Budapest, Tömörkény út 28.; cégjegyzékszáma:
01 09 739198; adószáma: 12667677-2-41) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
4075 Görbeháza, Kassai utca 12.
8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 106–110.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PK-ECONO Pénz-

ügyi Gazdasági Tanácsadó Kft., 1134 Budapest, Klapka
u. 6., 1461 Budapest, Pf. 295.

A Fõvárosi Bíróság
19.Fpk.01-06-004352/13. 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) BÓZHAUS Ingatlanfejlesztõ
Korlátolt Felelõsségû Társaság (1033 Budapest, Lakta-
nya utca 33.; cégjegyzékszáma: 01 09 865210; adószáma:
12977732-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
1157 Budapest, Zsókavár u. 19. 5. em. 15.
2330 Dunaharaszti, Baktay tér 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CRAC-ORG Fel-

számoló és Csõdmenedzser Zrt., 1075 Budapest, Károly
krt. 3/A félem. 13.

A Fõvárosi Bíróság
19.Fpk.01-07-000069/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. június 1. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Uni-Fortius Hungary Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1043
Budapest, Kassai u. 19. 6. em. 24.; cégjegyzékszáma:
01 09 866856; adószáma: 11393755-2-41) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
6725 Szeged, Petõfi Sándor sgt. 81/A
2030 Érd, Estike u. 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CRAC-ORG Fel-

számoló és Csõdmenedzser Zrt., 1075 Budapest, Károly
krt. 3/A félem. 13.

A Fõvárosi Bíróság
13.Fpk.01-06-006391/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 28. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) ÚJ KIBO Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1045 Buda-
pest, Pozsonyi út 6. A ép. 1. em. 14.; cégjegyzékszáma:
01 09 870280; adószáma: 12845808-2-41) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1024 Budapest, Lövõház u. 1–3.
1037 Budapest, Remetehegyi út 106.
2360 Gyál, Dankó Pista utca 36.
Nem bejegyzett székhelye(i):
1078 Budapest, Wesselényi u. 25.
2094 Nagykovácsi, Rét u. 15.
A bíróság által kijelölt felszámoló: INSOLVENT Pénz-

ügyi Tanácsadó Kft., 1115 Budapest, Ildikó u. 21., posta-
címe: 1519 Bp., Pf. 353, cégjegyzékszáma: 01 09 163235.

A Fõvárosi Bíróság
18.Fpk.01-07-002595/8. 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) Ratkó és Molnár Szolgáltató Kft.
(1073 Budapest, Akácfa utca 54. fszt. 9.; cégjegyzék-
száma: 01 09 874064; adószáma: 13032937-2-42) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállal-
kozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52., postacíme: 1399 Bp., Pf. 701/65.

A Fõvárosi Bíróság
19.Fpk.01-07-002020/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 20. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) SOLVING Mérnöki és Üzlet-
viteli Tanácsadó Zártkörûen Mûködõ Részvénytársa-
ság (1148 Budapest, Róna u. 25. fszt. 1/A; cégjegyzékszá-
ma: 01 10 042254; adószáma: 10853737-2-42) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
DUNATRADE HOLDING Pénzügyi Szolgáltató és

Kereskedelmi Részvénytársaság
DUNATRADE Holding Mérnöki Tanácsadó és Szol-

gáltató Rt.
SOLVING Mérnöki és Üzletviteli Tanácsadó Rész-

vénytársaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
DUNATRADE HOLDING Részvénytársaság
Elõzõ székhelye(i):
1077 Budapest, Dohány u. 28.
1103 Budapest, Noszlopy u. 49.
Nem bejegyzett székhelye(i):
1103 Budapest, Noszlopy u. 49.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CRAC-ORG Fel-

számoló és Csõdmenedzser Zrt., 1075 Budapest, Károly
krt. 3/A félem. 13.

A Baranya Megyei Bíróság
7.Fpk.02-07-000272/12. 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) VÁR-KER Kereskedelmi Betéti
Társaság (7635 Pécs, Bálicsi út 40.; cégjegyzékszáma:
02 06 064493; adószáma: 20087609-2-02) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
VÁRNAI és TÁRSA Kereskedelmi Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
7625 Pécs, Ótemetõ u. 22/A
A bíróság által kijelölt felszámoló: PACTOREX Holding

Felszámoló, Végelszámoló és Reorganizáló Kft., 6722 Sze-
ged, Béke u. 2/C, cégjegyzékszáma: 06 09 002839.

A Baranya Megyei Bíróság
3.Fpk.02-07-000212/12. 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) KRISTÓF ÉS TÁRSA KERESKE-
DELMI KORLÁTOLT FELELÕSSÉGÛ TÁRSASÁG
(7800 Siklós, Rákóczi u. 44.; cégjegyzékszáma: 02 09
067559; adószáma: 12659663-2-02) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
7811 Szalánta, Hunyadi köz 3.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PACTOREX Holding

Felszámoló, Végelszámoló és Reorganizáló Kft., 6722 Sze-
ged, Béke u. 2/C, cégjegyzékszáma: 06 09 002839.

A Baranya Megyei Bíróság
7.Fpk.02-07-000294/11. 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) Trend Com Média Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (7623 Pécs,
Atléta u. 13.; cégjegyzékszáma: 02 09 068886; adószáma:
13102827-2-02) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
7694 Hosszúhetény, Fõ u. 153.
7623 Pécs, Tüzér utca 13.
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.)

A Baranya Megyei Bíróság
7.Fpk.02-07-000273/12. 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) Grûnwald és Társa Építõipari
Korlátolt Felelõsségû Társaság (7624 Pécs, Légszesz-
gyár utca 23/B.; cégjegyzékszáma: 02 09 069146; adószá-
ma: 13187628-2-02) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES
Vagyonkezelõ és Felszámoló Zrt., 1146 Budapest, Cházár
András u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043611.
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A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
11.Fpk.03-07-000564/5. 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) „NENA-KER” Ügynöki és Kereske-
delmi Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (6422
Tompa, Szabadföld 28/A; cégjegyzékszáma: 03 06
110680; adószáma: 21002849-2-03) adós fizetésképtelen-
ségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„NENA-KER” Ügynöki és Kereskedelmi Betéti Tár-

saság
A bíróság által kijelölt felszámoló: CRAC-ORG Fel-

számoló és Csõdmenedzselõ Zrt., 1075 Budapest, Károly
krt. 3/A félemelet 13., cégjegyzékszáma: 01 10 045271.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
11.Fpk.03-07-000354/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 10. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) AZIEL Szolgáltató és Kereskedelmi
Betéti Társaság (6200 Kiskõrös, Határ utca 38.; cégjegy-
zékszáma: 03 06 111623; adószáma: 21396357-2-03) adós
fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását el-
rendelte.

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.03-07-000370/9. 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) Kubimpex Kereskedelmi, Feldol-
gozó, Gyártó és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (6000 Kecskemét, Liszt F. u. 29. 2. em. 10.; cégjegy-
zékszáma: 03 09 105423; adószáma: 11427818-2-03) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
KUBIMPEX Mezõgazdasági Kereskedelmi Korlátolt

Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
6000 Kecskemét, Lánchíd u. 20. I/2.
6000 Kecskemét, Martinovics u. 4.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Zrt., 1061 Budapest, Paulay
Ede u. 45., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
11.Fpk.03-07-000363/9. 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) BALOTAMIX Kereskedelmi,
Gyártó és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(6412 Balotaszállás, Központi Major I. kerület; cégjegy-
zékszáma: 03 09 110010; adószáma: 12888979-2-03) adós
fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását el-
rendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: MAROSHOLDING
Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság, 1021 Buda-
pest, Hárshegyi út 5–7. B ép. II. em. 21., cégjegyzékszá-
ma: 01 09 870092.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
10.Fpk.03-07-000508/7. 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) CSILLAGVILÁG Mûszaki Fejlesz-
tõ és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (6000
Kecskemét, Magyar utca 20.; cégjegyzékszáma: 03 09
113412; adószáma: 11377397-2-03) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
ISTVÁN-TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlá-

tolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
6035 Ballószög, Zrínyi u. 31.
7624 Pécs, Veres Péter u. 22. 2. em. 8.
A bíróság által kijelölt felszámoló: DÉLPRODUKT

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 6726 Szeged, Petro-
zsényi u. 16/4., cégjegyzékszáma: 06 09 001253.

A Békés Megyei Bíróság
6.Fpk.04-07-000187/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 11. napján jogerõre emel-
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kedett végzésével a(z) DITTA-TEX Textiláru Gyártó
Szolgáltató Betéti Társaság (5520 Szeghalom, Kossuth
u. 11.; cégjegyzékszáma: 04 06 007690; adószáma:
21859744-2-04) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Rt., 1399 Budapest, Szent István krt. 1.,
Pf. 701/313, cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
8.Fpk.05-07-000353/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 12. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) ALPIN NORTH Építõipari Bt.
(3529 Miskolc, Felsõruzsin krt. 7. 10. em. 2.; cégjegyzék-
száma: 05 06 009978; adószáma: 20358570-2-05) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
3529 Miskolc, Gesztenyés út 5. 9. em. 3.
3459 Igrici, Kossuth u. 19.
3529 Miskolc, Gesztenyés u. 5. 9. em. 3.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PRO ALKUSZ Gaz-

dasági Szolgáltató és Tanácsadó Kft., 3535 Miskolc,
Havas u. 24., cégjegyzékszáma: 05 09 002399.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
8.Fpk.05-07-000274/7. 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) ENERGOGÁZ Gáz és Épületgépé-
szeti Szerelõ Korlátolt Felelõsségû Társaság (3508
Miskolc, Május l. telep.; cégjegyzékszáma: 05 09 003618;
adószáma: 11076546 2 05) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
ENERGOGÁZ Gáz és Épületgépészeti Szerelõ Korlá-

tolt Felelõsségû Társaság
ENERGOGÁZ Gáz és Épületgépészeti Szerelõ Korlá-

tolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt”
A bíróság által kijelölt felszámoló: LEASCENTER

Befektetési és Kereskedelmi Kft., 1111 Budapest, Vak
Bottyán út 3. II. em. 9., cégjegyzékszáma: 01 09 671068.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
8.Fpk.05-07-000436/5. 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) AVAS Ruhaipari Korlátolt Fele-
lõsségû Társaság (3518 Miskolc, Bollóalja u. 162.; cég-
jegyzékszáma: 05 09 009378; adószáma: 12773727-2-05)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Jogelõd(ök):
AVAS Ruhaipari Szövetkezet
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 Csongrád Megyei Bíróság
10.Fpk.06-07-000368/9. 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) SOLODO Vendéglátó Betéti Társa-
ság (6792 Zsombó, Felszabadulás u. 26.; cégjegyzékszá-
ma: 06 06 015410; adószáma: 22184843-2-06) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
5600 Békéscsaba, Árpád sor 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válság-

kezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 09 079347.

A Csongrád Megyei Bíróság
10.Fpk.06-07-000345/9. 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) „GRINFILD” Mezõgazdasági és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (6900
Makó, Móra F. u. 55.; cégjegyzékszáma: 06 09 007816;
adószáma: 12796450-2-06) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
6900 Makó, Návay tér 10. fszt. 3.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszá-
moló és Gazdasági Tanácsadó Kft., 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40. II. em. 16., cégjegyzékszáma: 01 09 709120.
(A helyi kirendeltség címe: 6726 Szeged, Szentgyörgyi A.
u. 45/A)

A Fejér Megyei Bíróság
1.Fpk.07-07-000176/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 14. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) KULACS 2002 Kereskedel-
mi és Szolgáltató Betéti Társaság (2458 Kulcs, Rákóczi
út 102.; cégjegyzékszáma: 07 06 012133; adószáma:
21587102-2-07) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Factor Kereskedelmi
Szolgáltató és Ügyvitelszervezõ Kft., 1031 Budapest,
Kazal u. 65., cégjegyzékszáma: 01 09 269929.

A Fejér Megyei Bíróság
7.Fpk.07-07-000004/12. 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) CIFRA TÓ-2000 Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(8151 Szabadbattyán, Liget utca 22.; cégjegyzékszáma:
07 09 007168; adószáma: 11989723-2-07) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: PARA Gazdasági
Tanácsadó Kft., 1138 Budapest, Népfürdõ u. 7., cégjegy-
zékszáma: 01 09 710659.

A Fejér Megyei Bíróság
1.Fpk.07-07-000204/7. 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) LIGET-VELENCE Kereskedelmi,
Szolgáltató és Termelõ Korlátolt Felelõsségû Társaság
(2481 Velence, Kis utca 1.; cégjegyzékszáma: 07 09
009551; adószáma: 13065229-2-07) adós fizetésképtelen-
ségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
2481 Velence, Rákóczi utca 38.
2481 Velence, Kis utca 1.
2481 Velence, Kis utca 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereske-

delmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1135 Buda-
pest, Csata u. 11., 1581 Budapest, Pf. 108, cégjegyzékszá-
ma: 01 10 041640.

A Fejér Megyei Bíróság
1.Fpk.07-07-000065/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. június 2. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) EVEKOR Építõipari és Pénzügyi
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (8000 Szé-
kesfehérvár, Sziget utca 7. 5. em. 13.; cégjegyzékszáma:
07 09 011194; adószáma: 13486769-2-07) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
8000 Székesfehérvár, Kelemen B. utca 5. 10. em. 28.
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.07-06-000652/26. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 31. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Weigl Quality Support Mi-
nõség-ellenõrzési és Kereskedelmi Korlátolt Felelõssé-
gû Társaság (2483 Gárdony, Lévai utca 15.; cégjegyzék-
száma: 07 09 011208; adószáma: 13488273-2-07) adós fi-
zetésképtelenségét megállapította és a felszámolását el-
rendelte.

Elõzõ székhelye(i):
8000 Székesfehérvár, Tobak út 19. 1. em. 27.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereske-

delmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1135 Buda-
pest, Csata u. 11., 1581 Budapest Pf. 108, cégjegyzékszá-
ma: 01 10 041640.
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A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
4.Fpk.08-07-000220/8. 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) „Alaptól a Befejezésig” Építési, Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság (9400 Sopron, Ógabona tér 44–46.; cégjegyzékszáma:
08 09 006950; adószáma: 11468901-2-08) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
9400 Sopron, Kõszegi út 32/A
A bíróság által kijelölt felszámoló: BIS Csõdgondnok

és Tanácsadó Rt., 1123 Budapest, Ráth György u. 1/C
(1276 Budapest, Pf. 27.), cégjegyzékszáma: 01 10 043489.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
2.Fpk.09-07-000591/6. 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) L-COL Biztosítási Szolgáltató Be-
téti Társaság (4287 Vámospércs, Béke u. 68.; cégjegy-
zékszáma: 09 06 006847; adószáma: 22887670-1-09) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

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
2.Fpk.09-07-000590/7. 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) Nagy és Társa 2002 Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (4287 Vámospércs,
Rákóczi u. 4.; cégjegyzékszáma: 09 06 011320; adószáma:
21191066-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
4029 Debrecen, Dobozi u. 6. 4. em. 33.
A bíróság által kijelölt felszámoló: SALDO Gazdasági

és Vállalkozási Tanácsadó Kft., 4024 Debrecen, Piac
u. 58. 2. lház. fszt. 3., cégjegyzékszáma: 09 09 000529.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
3.Fpk.09-07-000705/3. 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) KLONDAIK-21 Kereskedel-
mi és Szolgáltató Betéti Társaság (4029 Debrecen, Óte-
metõ út 31. fszt. 4.; cégjegyzékszáma: 09 06 012579; adó-
száma: 21806746-2-09) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: 198. sz. „Juris-In-
vest” Tanácsadó, Befektetõ és Szolgáltató Kft., 4100 Be-
rettyóújfalu, Tardy u. 1., cégjegyzékszáma: 09 09 005219.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
2.Fpk.09-07-000537/6. 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) FARM-KER 97 Mezõgazdasági
és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (4031
Debrecen, Derék u. 104. VIII/67.; cégjegyzékszáma: 09 09
005357; adószáma: 11555724-2-09) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: MININVEST Va-
gyonhasznosító Zrt., 1137 Budapest, Radnóti M. u. 40.
6/3., cégjegyzékszáma: 01 10 044328.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
2.Fpk.09-07-000614/7. 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) CK PANZIÓ Ingatlanforgalmazó
és Vendéglátó Korlátolt Felelõsségû Társaság (4025
Debrecen, Postakert u. 8.; cégjegy zékszáma: 09 09
012248; adószáma: 10500006 2 09) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: TAXCO Vagyon-
kezelõ és Gazdasági Szakértõ Kft., 1145 Budapest, Jávor
u. 11/A, cégjegyzékszáma: 01 09 739104.
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A Heves Megyei Bíróság
3.Fpk.10-07-000282/5. 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) TEVIA Elektronikai Kereskedel-
mi és Szolgáltató Betéti Társaság (3325 Noszvaj, Béke
utca 21.; cégjegyzékszáma: 10 06 021856; adószáma:
23249323-2-10) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
TEVIA Villamos és Híradás-technikai Cikkeket Javító

Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
3300 Eger, Érsek út 11.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KELET-HOLDING

Gazdasági Tanácsadó és Kereskedelmi Rt., 1024 Buda-
pest, Retek u. 10. I. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10
044406.

A Heves Megyei Bíróság
3.Fpk.10-07-000287/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 12. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) „CSINTÁK” Építõipari-Keres-
kedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (3000 Hatvan,
Karinthy u. 12.; cégjegyzékszáma: 10 06 024782; adószá-
ma: 21152360-2-10) adós fizetésképtelenségét megállapí-
totta és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó Rt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926.

A Heves Megyei Bíróság
3.Fpk.10-07-000283/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 12. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) TB-MULTI Építõipari
Betéti Társaság (3033 Rózsaszentmárton, Arany János
út 18.; cégjegyzékszáma: 10 06 025792; adószáma:
21931666-2-10) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó Rt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926.

A Heves Megyei Bíróság
3.Fpk.10-07-000279/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 12. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Romvári Szolgáltató Betéti Tár-
saság (3252 Erdõkövesd, Hunyadi János út 106.; cégjegy-
zékszáma: 10 06 026531; adószáma: 27249617-2-10) adós
fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását el-
rendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Novákné és Társa Szolgáltató Betéti Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
ERGOLINE Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
8200 Veszprém, Budapest u. 8.
8200 Veszprém, Ady E. u. 77/D
8200 Veszprém, Kistó utca 27.
8175 Balatonfûzfõ, Széchenyi út 7.
A bíróság által kijelölt felszámoló: RATIS Pénzügyi

Gazdasági és Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Aulich u. 7.
I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 668454.

A Heves Megyei Bíróság
3.Fpk.10-07-000168/6. 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) MIMI CIPÕ Ipari, Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (3000
Hatvan, Rákóczi u. 97.; cégjegyzékszáma: 10 09 024008;
adószáma: 11955722-2-10) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
3000 Hatvan, Mészáros L. u. 6.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCORDAT Fel-

számoló Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 10/A, cégjegyzék-
száma: 01 09 562281.

A Heves Megyei Bíróság
3.Fpk.10-07-000296/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 12. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) TOP-BAU Építõipari Szolgáltató
és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (3359
Tenk, II. Rákóczi Ferenc utca 2.; cégjegyzékszáma: 10 09
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027379; adószáma: 10481150-2-10) adós fizetésképtelen-
ségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
TOP-BAU Ipari-Alpin Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Elõzõ székhelye(i):
2017 Pócsmegyer–Surány, Szilva u. 13.
2461 Tárnok, Sóskúti hrsz. 489/3.
2000 Szentendre, Petõfi S. u. 1.
Nem bejegyzett székhelye(i):
3292 Adács, Külterület 051/17. hrsz.
A bíróság által kijelölt felszámoló: AGRO ALBA Szol-

gáltató Rt., 1055 Budapest, Stollár Béla u. 3/A V. em. 1.,
cégjegyzékszáma: 01 10 043170.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
3.Fpk.11-07-070130/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 10. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) CONTACT 21. Reklám és
Hostess Ügynökség Betéti Társaság (2800 Tatabánya,
Szent György u. 35. 2. lház. 4. em. 3.; cégjegyzékszáma:
11 06 006276; adószáma: 20355584-2-11) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereske-
delmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Rt., 1135 Buda-
pest, Csata u. 11. Levélcím: 1581 Budapest, Pf. 108., cég-
jegyzékszáma: 01 10 041640.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
3.Fpk.11-07-070154/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 20. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) BIZ-ÕR Vagyonvédelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (2800 Tatabánya, Tass vezér
utca 9. 2. em. 10.; cégjegyzékszáma: 11 06 008215; adó-
száma: 21479380-2-11) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
SENTINEL-BEST Vagyonvédelmi és Szolgáltató Be-

téti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2800 Tatabánya, Dr. Vitális utca 2. 4. em. 3.
2800 Tatabánya, Tass vezér utca 3. fszt. 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: SERATUS Vagyon-

értékelõ Rt., 1091 Budapest, Üllõi út 51., cégjegyzékszá-
ma: 01 10 041596.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
3.Fpk.11-07-070404/10. 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) FÁBIÁN STÚDIÓ Kulturá-
lis Szolgáltató Betéti Társaság (2856 Szákszend, Dózsa
György út 58.; cégjegyzékszáma: 11 06 009850; adószá-
ma: 28693404-2-11) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1022 Budapest, Balogvár u. 5.
1021 Budapest, Pálos u. 3.
1021 Budapest, Pálos u. 3.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONSULTATIO

Gazdasági és Adóügyi Tanácsadó Kft., 1121 Budapest,
Zugligeti út 6., cégjegyzékszáma: 01 09 062748.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
1.Fpk.11-07-070109/9. 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) RENT-WORK Építõipari Korlá-
tolt Felelõsségû Társaság (2800 Tatabánya, Gyõri
út 16/B; cégjegyzékszáma: 11 09 009751; adószáma:
13179580-2-11) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
TILLA Könyvelõ Korlátolt Felelõsségû Társaság
RENT-WORK Munkaerõ-kölcsönzõ Korlátolt Felelõs-

ségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: AGREEMENT

Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft., 1114 Budapest,
Bocskai út 9. I. em. 5., cégjegyzékszáma: 01 09 719575.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
3.Fpk.11-07-070366/8. 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) SZÁM-KVITT ÉPÍTÕIPA-
RI ÉS KÖNYVVITELI Korlátolt Felelõsségû Társaság
(2800 Tatabánya, Sárberki ltp. 325. 3. em. 10.; cégjegy-
zékszáma: 11 09 010172; adószáma: 13305192-2-11) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

2952 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2007/45. szám



A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállal-
kozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
3.Fpk.11-07-070318/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 19. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Egom 2000 Szolgáltató Kor-
látolt Felelõsségû Társaság (2500 Esztergom, Dobogó-
kõi út 78.; cégjegyzékszáma: 11 09 010580; adószáma:
13422170-2-11) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
2500 Esztergom, Magyary u. 3.
Jogelõd(ök):
Egom 2000 Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: MININVEST Va-

gyonhasznosító Rt., 1137 Budapest, Radnóti M. utca 40.
VI/3., cégjegyzékszáma: 01 10 044328.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
1.Fpk.11-07-070478/8. 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) DRILL-TECH Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft. (2837 Vértesszõlõs, Remeteségi út 1.; cég-
jegyzékszáma: 11 09 010766; adószáma: 13128137-2-11)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1115 Budapest, Bartók Béla út 152.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és

Vagyonkezelõ Rt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. em., cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
1.Fpk.11-07-070433/8. 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) TAKÁCSÉK Építõipari, Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(2890 Tata, Szent István utca 15.; cégjegyzékszáma: 11 09

011893; adószáma: 12751370-2-11) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
CSÜLLÖG és Társai Építõipari, Kereskedelmi és Szol-

gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
5530 Vésztõ, Toldi u. 1/4.
5530 Vésztõ, Tavasz u. 10.
5630 Békés, Piac tér 1. II/17.
Nem bejegyzett székhelye(i):
5630 Békés, Piac tér 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS Álta-

lános Vállalkozási Rt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. em. 7–8., cégjegyzékszáma: 01 10 044074.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
1.Fpk.11-07-070423/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 12. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) VARIOKRAFT Ingatlanforgal-
mazó, Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlá-
tolt Felelõsségû Társaság (2510 Dorog, Hám K. ltp. 7.
3. em. 14.; cégjegyzékszáma: 11 09 011940; adószáma:
12962219-2-11) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Rt., 1061 Budapest, Paulay
Ede u. 45., cégjegyzékszáma: 01 10 044789. (A helyi ki-
rendeltség címe: 1037 Budapest, Zay u. 1–3., Levélcím:
1388 Budapest, Pf. 51.)

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
3.Fpk.11-07-070212/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 20. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) UNISPORT Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2800 Tata-
bánya, Gyõri út 4/A fszt. 3.; cégjegyzékszáma: 11 09
012217; adószáma: 12915602-2-11) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
TEXDEAL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fele-

lõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
8053 Bodajk, Bányász ltp. 16.
1052 Budapest, Váci út 10. 2. em. 2.
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2340 Kiskunlacháza, Dózsa György út 70.
8000 Székesfehérvár, Szedreskerti ln. 29. 2. em. 3.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCUR Befekte-

tési Kft., 1066 Budapest, Teréz krt. 6., cégjegyzékszáma:
01 09 068182.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
1.Fpk.11-07-070517/7. 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) ARANYHÍD-BAU Ingatlanfej-
lesztõ Korlátolt Felelõsségû Társaság „v. a.” (2822 Szo-
mor, Somodorpuszta 066/4 hrsz.; cégjegyzékszáma: 11 09
012599; adószáma: 12876318-2-11) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
ARANYHID-BAU Ingatlanfejlesztõ Korlátolt Felelõs-

ségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1106 Budapest, Jászberényi utca 13/A
A bíróság által kijelölt felszámoló: ADVOCO Vagyon-

kezelõ és Tanácsadó Kft., 9022 Gyõr, Czuczor G.
út 18–24. II. em., cégjegyzékszáma: 08 09 003091.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
1.Fpk.11-07-070590/8. 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) GEGE-COMP számítástech-
nikai szolgáltató és kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû
Társaság (2900 Komárom, Kossuth u. 1.; cégjegyzékszá-
ma: 11 09 012659; adószáma: 11523859-2-11) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
8500 Pápa, Huszár ltp. 18. III. em. 2.
8500 Pápa, Budai Nagy Antal utca 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ADVOCO Vagyon-

kezelõ és Tanácsadó Kft., 9022 Gyõr, Czuczor G.
út 18–24. II. em., cégjegyzékszáma: 08 09 003091.

A Nógrád Megyei Bíróság
4.Fpk.12-07-000250/4. 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) VODAFA Kereskedelmi és Erdõ-
gazdálkodási Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(2642 Nógrád, József A. utca 20.; cégjegyzékszáma: 12 06
004137; adószáma: 21045666-2-12) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
VODAFA Kereskedelmi és Erdõgazdálkodási 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
2.Fpk.12-07-000230/6. 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) DÁVID BAU-HOLZ 112 Építõipa-
ri, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság (3151 Rákóczibánya, Gagarin út 12.; cégjegy-
zékszáma: 12 09 004182; adószáma: 13083153-2-12) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Factor Kereskedelmi
Szolgáltató és Ügyvitelszervezõ Kft., 1031 Budapest, Ka-
zal u. 65., cégjegyzékszáma: 01 09 269929.

A Pest Megyei Bíróság
3.Fpk.13-07-000308/10. 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) Zöld Jövõ 2004 Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1149 Buda-
pest, Bíbor u. 5.; cégjegyzékszáma: 01 09 863457; adó-
száma: 13325705-2-42) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Csabaholding Szol-
gáltató Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I/4., cégjegy-
zékszáma: 01 09 683720.
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A Pest Megyei Bíróság
4.Fpk.13-07-000159/12. 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) ALMÁSI-SÜTÖDE Élelmi-
szergy ártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társa-
ság (2322 Makád, Rákóczi utca 36.; cégjegyzékszáma:
13 06 043868; adószáma: 21193398-2-13) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: YPLON Vagyonke-
zelõ, Felszámoló és Pénzügyi Tanácsadó Kft., 1025 Buda-
pest, Csévi út 11/B, cégjegyzékszáma: 01 09 461424.

A Pest Megyei Bíróság
4.Fpk.13-07-000751/11. 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) iconic Számítástechnikai,
Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (2316
Tököl, Kodály Zoltán út 5.; cégjegyzékszáma: 13 06
050400; adószáma: 21882816-2-13) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: BUDAPEST IN-
VESTMENT Magyar Befektetési és Tanácsadó Zrt.,
1037 Budapest, Seregély u. 17., cégjegyzékszáma: 01 10
041755.

A Pest Megyei Bíróság
4.Fpk.13-07-000685/6. 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) KULCSÁR-VICZE Építõ-
ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
(2314 Halásztelek, II. Rákóczi F. út 2. (Elõzõ székhelye:
2310 Szigetszentmiklós, Füves u. 11. ); cégjegyzékszáma:
13 06 051233; adószáma: 21923920-2-13) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: BUDAPEST IN-
VESTMENT Magyar Befektetési és Tanácsadó Zrt.,
1037 Budapest, Seregély u. 17., cégjegyzékszáma: 01 10
041755.

A Pest Megyei Bíróság
4.Fpk.13-07-001031/8. 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) ALCOR COMPUTER Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság (2009 Pilisszentlászló, Tölgyfa u. 98/2.; cégjegyzék-
száma: 13 09 068855; adószáma: 10964679-2-13) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CONTACT NORD
Felszámoló, Vagyonkezelõ Kft., 1078 Budapest, István
u. 47. II/14., cégjegyzékszáma: 01 09 463743.

A Pest Megyei Bíróság
4.Fpk.13-07-001088/6. 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) Cristal Bau Építõipari, Szol-
gáltató és Fuvarozási Korlátolt Felelõsségû Társaság
(2217 Gomba, Petõfi utca 10.; cégjegyzékszáma: 13 09
084909; adószáma: 12470046-2-13) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Csabaholding Szol-
gáltató Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I/4., cégjegy-
zékszáma: 01 09 683720.

A Pest Megyei Bíróság
5.Fpk.13-07-001089/6. 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) Téglaház Építõ Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (2626 Nagymaros,
Sportpálya hrsz. 16401/3. Fióktelepe: 3300 Eger, Berva-
völgy; cégjegyzékszáma: 13 09 093817; adószáma:
10689695-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
Védelem 2001 Szolgáltató Kft.
VVT 2000 Ipari, Szolgáltató és Vagyonvédelmi Korlá-

tolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
3300 Eger, Berva-völgye
2600 Vác, Temetõ utca 18.
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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 Pest Megyei Bíróság
5.Fpk.13-06-002325/17. 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) CORDOBA-BLAU Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(2080 Pilisjászfalu, Bécsi út 29.; cégjegyzékszáma: 13 09
095956; adószáma: 13109075-2-13) 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
3.Fpk.13-06-002397/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 16. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) HÉROSZ Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság [2360 Gyál
(2215/39. hrsz.), Szövetkezet u. 4.; cégjegyzékszáma: 13
09 096363; adószáma: 13130602-2-13] adós felszámolá-
sát fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: BUDAPEST IN-
VESTMENT Magyar Befektetési és Tanácsadó Zrt.,
1037 Budapest, Seregély u. 17., cégjegyzékszáma: 01 10
041755.

A Pest Megyei Bíróság
12.Fpk.13-07-000682/6. 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) MAG Ipari Csõhálózathegesztõ és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2030 Érd,
Bajuszfû u. 66.; cégjegyzékszáma: 13 09 103587; adószá-
ma: 12876916-2-13) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

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
5.Fpk.13-07-001024/8. 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) JANZOL Kereskedelmi és Szolgál-
tató Korlátolt Felelõssé-gû Társaság (2013 Pomáz,
Beniczky út 28. Fióktelepe: 9970 Szentgotth árd 1340/2.;
cégjegyzékszáma: 13 09 103756; adószáma:
12832198-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Cél Gazdasági Kft.,
1095 Budapest, Soroksári út 138., cégjegyzékszáma:
01 09 705817.

A Pest Megyei Bíróság
4.Fpk.13-07-001318/7. 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) BAD 2000 Szolgáltató Korlátolt Fe-
lelõsségû Társaság (2721 Pilis, Országút u. 6048. (Elõzõ
székhelye: 2721 Pilis, Országút u. 2. A ép.); cégjegyzék-
száma: 13 09 103951; adószáma: 12710328-2-13) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Cél Gazdasági Kft.,
1095 Budapest, Soroksári út 138., cégjegyzékszáma: 01
09 705817.

A Pest Megyei Bíróság
4.Fpk.13-07-000443/12. 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) Hungarian Groupage Trans-
port Logisztikai Korlátolt Felelõsségû Társaság (2046
Törökbálint, Depó Hosszúrét utca 062 hrsz.; cégjegyzék-
száma: 13 09 105306; adószáma: 13590415-2-13) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: YPLON Vagyonke-
zelõ, Felszámoló és Pénzügyi Tanácsadó Kft., 1025 Buda-
pest, Csévi út 11/B, cégjegyzékszáma: 01 09 461424.

A Pest Megyei Bíróság
4.Fpk.13-07-000936/8. 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) LAK-Hatlan 2004 Ingatlan-
forgalmazó és Hasznosító Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság (2700 Cegléd, Déli út 11/ A; cégjegyzékszáma: 13 09
105991; adószáma: 13265481-2-13) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CMB Holding Gaz-
dasági, Mûszaki Tanácsadó Kft., 1164 Budapest, Jövendõ
u. 3., cégjegyzékszáma: 01 09 160583.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
2.Fpk.16-07-000174/13. 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) INTER 2004 Fejlesztõ, Tanács-
adó Iroda Betéti Társaság (5000 Szolnok, Thököly út 14.
2. em. 7.; cégjegyzékszáma: 16 06 009388; adószáma:
20537506-3-16) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
AGRO-SOFT 2000 Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1132 Budapest, Visegrádi út 6.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MHZ Pénzügyi Ta-

nácsadó Szolgáltató Kft., 5000 Szolnok, Szabadság tér 2.
A ép. I. em. 10., cégjegyzékszáma: 16 09 001795.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
2.Fpk.16-07-000168/14. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. június 29. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) AGRO-MEZÕ Mezõgazdasági Ter-
melõ, Kereskedõ és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság (5400 Mezõtúr, Felsõrészi Nyomás 438.; cég-

jegyzékszáma: 16 09 005674; adószáma: 10307047-2-16)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
SÜTÕ-SZOLG Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2013 Pomáz, Hegyalja u. 13.
5400 Mezõtúr, Balogh Ádám u. 23.
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.16-07-000265/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 12. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) SPECIAL PEOPLE Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (5000 Szolnok, Kolozs-
vári út 9.; cégjegyzékszáma: 16 09 008592; adószáma:
13626154-2-16) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
5053 Szászberek, Dobó István u. 1.
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 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-07-000293/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 12. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) KLÍMA IPARI CENTRUM
ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
(5400 Mezõtúr, Szolnoki u. 5.; cégjegyzékszáma: 16 10
001534; adószáma: 11261577-2-16) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
KLÍMA IPARI CENTRUM RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
Jogelõd(ök):
KLÍMATECHNIKA Magyar–Svájci Kft.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és

Vagyonkezelõ Rt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
1. em., cégjegyzékszáma: 01 10 042854.
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A Tolna Megyei Bíróság
13.Fpk.17-07-000011/18. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. június 21. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) QUANTUM Tervezõ és Gyártó
Korlátolt Felelõsségû Társaság (7200 Dombóvár, Zalka
Máté utca 13. II. em. 6.; cégjegyzékszáma: 17 09 005061;
adószáma: 13293668-2-17) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: „HUNYADI” Vál-
ságmenedzser és Felszámoló Részvénytársaság, 1145
Budapest, Uzsoki u. 48. I/4., cégjegyzékszáma: 01 10
043681.

A Veszprém Megyei Bíróság
6.Fpk.19-07-000111/15. 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) F.S.L Szállítmányozói és Spedíciós
Korlátolt Felelõsségû Társaság (8171 Balatonvilágos,
Erdei Ferenc utca 7.; cégjegyzékszáma: 19 09 508537;
adószáma: 13614153-2-19) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Nem bejegyzett székhelye(i):
1156 Budapest, Sárfû utca 7. fszt.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Cég-Felügyelet

Felszámoló, Végelszámoló, Vagyonrendezõ és Csõd-
kezelõ Kft., Cég-Felügyelet Felszámoló, Végelszámoló,
Vagyonrendezõ Kft., 1081 Budapest, Rákóczi u. 59., cég-
jegyzékszáma: 01 09 566915.

CÉGHIRDETMÉNYEK

Felhívás vagyon értékesítésére

Az ADVOCAT Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (cég-
jegyzékszáma: [05 09 000655]; 3530 Miskolc, Görgey
u. 12. I. 2.) mint a ZEMPLÉN-CSERFA Kereskedelmi
és Szolgáltató Bt. „f. a.” (Cg.: [05 06 011780]; 3980 Sá-
toraljaújhely, Avar u. 17.) kijelölt felszámolója nyilvános

pályázat

útján értékesíti a felszámolás alatt álló társaság:
Sárospatak, 1890/15. hrsz. alatti, kivett terület megne-

vezésû, 804 m2 térmértékû ingatlanát.

Irányár: 20 000 000 Ft.
Bánatpénz: 4 000 000 Ft.
Fenti irányár az áfát tartalmazza.
A vételi ajánlatokat az ADVOCAT Kft., 3527 Miskolc,

Hatvanötösök útja 1. fszt. 2. szám alatti címén személye-
sen, vagy postai úton lehet benyújtani, cégjegyzés nélküli
zárt borítékban, „ZEMPLÉN-CSERFA Bt. f. a. pályázat”
felirattal, 2 példányban.

A pályázat benyújtásával egy idõben, a pályázó a meg-
jelölt bánatpénzt köteles megfizetni, mely összeg sikeres
pályázat esetén a vételárba beszámításra, míg sikertelen
pályázat esetén a pályázat elbírálását követõ 8 napon belül
visszafizetésre kerül.

Az ajánlatok benyújtásának határideje a hirdetés Cég-
közlönyben való közzétételét (2007. október 31.) követõ
15. nap 12. óra (munkaszüneti nap esetén az azt követõ
munkanap 12 óra).

A pályázatok bontására a benyújtási határidõt követõ
3 napon belül közjegyzõ jelenlétében kerül sor.

A pályázatok értékelésére a bontást követõ 2 munkana-
pon belül kerül sor, melynek eredményérõl a pályázók
írásbeli értesítést kapnak.

Elõvásárlási jog gyakorlása érdekében a felszámoló fel-
hívja az érdekeltek figyelmét arra, hogy az elõvételi jog
gyakorlására irányuló szándékukat a pályázatok benyújtá-
si határidejéig írásban jelentsék be. A felszámoló fenntart-
ja a jogot, hogy a pályázatot megfelelõ ajánlat hiányában
érvénytelennek nyilvánítsa.

A meghirdetett ingatlannal kapcsolatos felvilágosítás
Balogh Sándor felszámolóbiztostól kérhetõ [telefon: 06
(46) 411-858].

Az elõvásárlási joggal rendelkezõk ezen jogosultságu-
kat az 1991. évi IL. törvényben megfogalmazottak szerint
gyakorolhatják.

Az Agreement Adótanácsadó és Könyvvizsgáló Korlá-
tolt Felelõsségû Társaság (Cg.: [01 09 719575]; székhely:
1114 Budapest, Bocskai u. 9.) mint a SZÕKE és SZÕKE
TRANS Szállítási Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû
Társaság „f. a.” (Cg.: [07 09 010520]; 8000 Székesfehér-
vár, Szövetség út 39.), Komárom-Esztergom Megyei Bíró-
ság által kijelölt felszámolója

nyilvános árverésen

értékesíti a felszámolás alatt álló gazdasági társaság tulaj-
donát képezõ, az alábbiakban megjelölt vagyontárgyakat.

Az adós neve és székhelye: SZÕKE és SZÕKE TRANS
Szállítási Kereskedelmi Kft. „f. a.”, 8000 Székesfehérvár,
Szövetség út 39.

Az árverés helye és ideje: dr. Karagits Anna közjegyzõ
irodája (Budapest XII., Böszörményi út 19/A),

2007. november 22. 8 óra 30 perc.
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Az árverésre kerülõ vagyontárgyak és becsértékük
(mely az áfát magában foglalja):

Ford Mondeo 2.0 TDCi GHIA forgalomból kivonva,
2 000 000 Ft (kettõmillió forint),
gyártási éve: 2003,
hengerûrtartalom: 1998 cm3, teljesítmény: 96 kW.
Renault Express 1100 tehergépkocsi, forgalomból ki-

vonva, mozgásképtelen,
200 000 Ft (kettõszázezer forint),
gyártási év: 1994,
hengerûrtartalom: 1100 cm3, teljesítmény 35 kW.
Az árverési elõleg összege: az árverezni kívánt tételek

kikiáltási árának 5%-a + áfa.
A Renault Express a Budapest XIII., Kisgömb u. 31 sz.

alatti autótelepen 2007. november 20–21-én 9–15 óra kö-
zött, a Ford Mondeo az árverés helyszínén 2007. novem-
ber 22-én 7 óra 30 perc – 8 óra 30 perc között, vagy a fel-
számolónál történõ elõzetes bejelentkezés alapján 2007.
november 15. és 2007. november 19. között, munkanapo-
kon tekinthetõ meg. A vagyontrágyra az árverezhet, aki az
árverési elõleget legkésõbb az árverés kezdete elõtt a fel-
számolónál letétbe helyezi. Az árverési elõleg összege a
vételárba beszámít. A nyilvános árverésen részt vevõknek
személyüket személyi igazolvánnyal, képviseleti jogosult-
ságukat cégkivonattal, aláírási címpéldánnyal kell igazol-
niuk az árverés kezdete elõtt. A vételárat 1 millió forintig
az árverés idõpontjában, a helyszínen kell megfizetni, míg
e felett az adásvételi szerzõdést az árverés napjától számí-
tott 15 napon belül kell megkötni és a vételárhátralékot az
árverés napjától számított 60 napon belül kell megfizetni.
Amennyiben a vevõ ezeket a határidõket elmulasztja, az
árverési elõleg összegét elveszíti. A vagyontárgy a teljes
vételár megfizetését követõen kerül a vevõ birtokába.

A tulajdonjogot szerzõ a nyilvános árverésen az adóssal
szemben beszámítással nem élhet. Az elõvásárlásra jogo-
sult jogát a nyilvános árverésen gyakorolhatja oly módon,
hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében nyilatko-
zik vételi szándékáról [Cstv. 49/C. § (1), (2) bekezdés]. Az
árverés lebonyolításának részletes szabályait rögzítõ árve-
rési feltételfüzetet és benne a vagyontárgyak részletes jel-
lemzõit a felszámoló, Budapest, Bocskai u. 9. I. 5. sz. alatti
helyiségében lehet megtekinteni. A vagyontárgy a megte-
kintett állapotban kerül átadásra a vevõnek. Az értékesített
vagyontárgy mûszaki állapotáért az eladó szavatosságot
nem vállal. Az eladó külön felhívja a figyelmet, hogy a Re-
nault Express nem beindítható, a hiba pontos oka az eladó
elõtt nem ismert.

További felvilágosítás kérhetõ dr. Takács István felszá-
molóbiztostól a 06 (20) 921-2622-es telefonszámon, a
megtekintésre kijelölt munkanapokon 10–14 óra között.

A KELET-HOLDING ZRt. (Cg.: [01 10 044406]; 1024
Budapest, Retek u. 10. I. 3.) mint a BALLA ISTVÁN Ke-

reskedelmi Kft. „f. a.” (Cg.: [10 09 026531]; 3300 Eger,
Dobó u. 1.) felszámolója Buga Imre felszámolóbiztos

nyilvános pályázat

útján értékesíti az adós gazdálkodó társaság alábbi va-
gyonát:

– 6 db 11 000 literes mûanyag borostartály.
Forgalmi értéke: 200 000 Ft/db + áfa.
– 2 db rozsdamentes borostartály 4420 literes.
Forgalmi értéke: 300 000 Ft/db + áfa.
A pályázaton való részvétel feltételei:
– A vagyon értékének 5%-át bánatpénzként kell befi-

zetni a Kereskedelmi és Hitelbank Rt.-nél vezetett
10403428-34211339-70070000 sz. számlára „BALLA
ISTVÁN Kft. f. a. bánatpénz” megjelöléssel.

– A pályázat beadásakor a bánatpénz befizetését iga-
zolni kell.

– A pályázatoknak tartalmazniuk kell a pályázó fõbb
adatait, jogi személyiség esetén 30 napnál nem régebbi
cégkivonatot, valamint részletes ajánlatot.

– Nyilatkozni kell a fizetõképességre vonatkozóan.
– A pályázatban vállalni kell 60 nap ajánlati kötött-

séget.
– A pályázat egyértelmûen tartalmazza a vételárat.
Fizetés: a pályázat elfogadása után, számla megküldését

követõen átutalással.
A pályázati ajánlatokat 1 példányban a következõ címre

kell eljuttatni, zárt borítékban

2007. november 16-án 10 óráig,

KELET-HOLDING ZRt., 4002 Debrecen, Pf. 213, vagy
4026 Debrecen, Péterfia u. 39.

A borítékra kérjük ráírni: „BALLA ISTVÁN Kft. f. a.
pályázat”.

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 Ptk. szabályai
szerint történik.

A pályázatok bontása a határidõ lejártát követõ 5 napon
belül közjegyzõ elõtt történik.

A döntésrõl a pályázók ezt követõ 8 napon belül írásban
kapnak tájékoztatást.

Megtekintés: elõzetes egyeztetés alapján.
A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy
– megfelelõ ajánlatok hiányában a pályázatot érvényte-

lennek nyilvánítsa,
– megfelelõ, azonos értékû (10%-on belüli eltérés)

ajánlattevõkkel ártárgyalást folytasson.
A pályázattal kapcsolatban további információt le-

het kérni Buga Imre felszámolóbiztostól a 06 (20)
914-1009-es telefonszámon.
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Az ADÓAKTUÁL Kft. (Cg.: [15 09 060631]; székhelye:
Nyíregyháza, Rákóczi u. 18–20.) mint a Szabolcs-Szat-
már-Bereg Megyei Bíróság 6. Fpk. 15-06-000012/7. szá-
mú végzésével kijelölt ,,VARSÁNY-PÉK” Termelõ és
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság „f. a.”
(Cg.: [15 09 060825]; 4812 Nagyvarsány, Rákóczi u. 38.)
gazdálkodó szervezet felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíteni kívánja az adós cég tulajdonát képezõ
alábbi vagyonát.

Bolti készletek és berendezések:
Vegyes élelmiszerbolti készletek (tartós élelmiszerek,

édességek, konzervek, ital- és üdítõital-áruk, vegyi és pa-
píráruk stb.).

Irányár: bruttó 1 000 000 Ft.
Vegyes élelmiszer- és italbolti berendezések (polcok,

pultok, költözõszekrények, székek, asztalok, fali állvá-
nyok stb.).

Irányár: bruttó 200 000 Ft.
A készletek és berendezések kizárólag csak együttesen

kerülnek értékesítésre.
Pályázati jelentkezés és információgyûjtés:
A vagyontárgyakat elõzetes egyeztetés alapján az ér-

deklõdõk a helyszínen tekinthetik meg [telefon: 06 (42)
421-137].

A pályázatokat zárt borítékban a felszámoló, 4400 Nyír-
egyháza, Búza tér 9. szám alatti irodájába kell postai úton
benyújtani

2007. november 16-án 12 óráig.

A pályázatok bontása közjegyzõ jelenlétében történik.
A pályázatok elbírálásáról szóló döntésrõl a felszámoló-
biztos a döntés meghozatalától számított 10 napon belül
írásban fogja értesíteni a pályázókat. Ártárgyalásra – meg-
felelõ árajánlat esetén – az azonos értékû (árajánlat tekin-
tetében legfeljebb 10%-kal eltérõ) pályázatot benyújtók
között kerül sor, melyrõl a jogosultakat a felszámoló írás-
ban értesíti.

Az elõvásárlásra jogosultak ezen irányú szándékukat –
a pályázat benyújtásának határidejéig – írásban jelenthetik
be a felszámolónak.

A pályázaton való részvétel feltétele:
– a pályázó (név, képviselõ, cím, telefon-, bankszámla-

szám, gazdasági társaságok esetében képviseleti jogosult-
ságot igazoló hitelesített aláírási címpéldány és 30 napnál
nem régebbi cégkivonat csatolása szükséges), valamint az
ajánlati ár (bruttó), és a fizetési feltételekre vonatkozó nyi-
latkozat egyértelmû meghatározása,

– a bruttó irányár 5%-ának megfelelõ bánatpénz a
„VARSÁNY-PÉK” Kft. „f. a.” 68800109-11066509 szá-
mú számlájára történõ átutalása a pályázat benyújtásának
idõpontjáig,

– 60 napos ajánlati kötöttség vállalása.

A felszámoló fenntartja magának a jogot arra, hogy a
nyilvános pályázatot – megfelelõ ajánlat hiányában – ered-
ménytelennek nyilvánítsa.

Érdeklõdni lehet: (Nyíregyháza, Búza tér 9.) tele-
fon/fax: 06 (42) 421-137, valamint a 06 (20) 970-3003-as
telefonszámon.

Az ADÓAKTUÁL Kft. (Cg.: [15 09 060631]; székhelye:
Nyíregyháza, Rákóczi u. 18–20.) mint a Szabolcs-Szat-
már-Bereg Megyei Bíróság 6. Fpk. 15-06-000224/3. szá-
mú végzésével kijelölt SIGNO-INTERNATIONAL
Gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõs-
ségû Társaság „f. a.” (Cg.: [15 09 070474]; 4900 Fehér-
gyarmat, Borsodi u. 4.) gazdálkodó szervezet felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíteni kívánja az adós cég tulajdonát képezõ
alábbi vagyonait.

Ingatlan:
Ingatlan címe: Fehérgyarmat, Borsodi u. 4., hrsz.: 907.
Ingatlan megnevezése: kivett ipartelep.
Területe: 9225 m2.
Az ingatlan Fehérgyarmat belterületén található. Az in-

gatlan kb. 5 éve bezárt üzemi épület. Az ingatlanon talál-
ható egy háromszintes irodaépület, szociális blokkal
összesen 1882 m2 területû. Az ingatlanon található
1738 m2 területû csarnok, épület. Az épületek statikailag jó
állapotúak, az újra használatba vételhez az épületgépészet
teljes felújítása szükséges.

Az 1/1 tulajdoni illetõség irányára: bruttó 33 000 000 Ft.
Bánatpénz: 1 800 000 Ft.
A felszámoló tájékoztatja a pályázókat, hogy a meghir-

detett vagyontárgyakra kizárólag egyben pályázhatnak, az
ettõl eltérõ tartalmú pályázatokat a felszámoló érvényte-
lennek nyilvánítja.

Pályázati jelentkezés és információgyûjtés:
Az ingatlant elõzetes egyeztetés alapján az érdeklõdõk a

helyszínen tekinthetik meg [telefon: 06 (42) 421-137].
A pályázatokat zárt kettõs borítékban a felszámoló,

4400 Nyíregyháza, Búza tér 9. szám alatti irodájába kell
postai úton benyújtani

2007. november 16-án 12 óráig.

A pályázatok bontása közjegyzõ jelenlétében történik.
A pályázatok elbírálásáról szóló döntésrõl a felszámoló-
biztos a döntés meghozatalától számított 10 napon belül
írásban fogja értesíteni a pályázókat. Ártárgyalásra – meg-
felelõ árajánlat esetén – az azonos értékû (árajánlat tekin-
tetében legfeljebb 10%-kal eltérõ) pályázatot benyújtók
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között kerül sor, melyrõl a jogosultakat a felszámoló írás-
ban értesíti.

Az elõvásárlásra jogosultak ezen irányú szándékukat
– a pályázat benyújtásának határidejéig – írásban jelenthe-
tik be a felszámolónak.

A pályázaton való részvétel feltétele:
– a pályázó (név, képviselõ, cím, telefon-, bankszámla-

szám, gazdasági társaságok esetében képviseleti jogosult-
ságot igazoló hitelesített aláírási címpéldány és 30 napnál
nem régebbi cégkivonat csatolása szükséges), valamint az
ajánlati ár (bruttó) és a fizetési feltételekre vonatkozó nyi-
latkozat egyértelmû meghatározása,

– bánatpénz megfizetése a pályázat benyújtásának idõ-
pontjáig a SIGNO INTERNATIONAL Kft. „f. a.” házi-
pénztárába (4400 Nyíregyháza, Búza tér 9.),

– 60 napos ajánlati kötöttség vállalása.
A felszámoló fenntartja magának a jogot arra, hogy a

nyilvános pályázatot – megfelelõ ajánlat hiányában – ered-
ménytelennek nyilvánítsa.

Érdeklõdni lehet: (Nyíregyháza, Búza tér 9.) tele-
fon/fax: 06 (42) 421-137, valamint a 06 (20) 970-3003-as
telefonszámon.

A CRAC-ORG Felszámoló és Csõdmenedzselõ Zrt.
(cégjegyzékszám: [01 10 045271]; 1075 Budapest, Károly
krt. 3/A) mint az OROS-CIROK Rehabilitációs Kft.
„f. a.” (cégjegyzékszám: [04 09 004399]; 5940 Tót-
komlós, Makói u. 2.; felszámolóbiztos: Pálfiné Titl Anett)
felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíti:
Mátraterenye, belterület hrsz. 357. kivett ipartelep meg-

nevezésû ingatlant (1/1 tulajdoni hányad, 1 ha 0692 m2 ki-
vett ipartelep, Mátraterenye, Páva tér 1. szám).

Irányár: 30 000 000 Ft.
Az irányár áfa nélkül értendõ.
A pályázat lebonyolítására a 2000. évi CXXXVII. 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
az adós cég Lakiteleki Takarékszövetkezet Kecskeméti
Kirendeltségénél vezetett 52000049-11019442 sz. bank-
számlájára, legkésõbb a pályázat benyújtásának határide-
jéig.

– 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.

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 esetén
elõnyben részesítjük azon pályázót, aki vállalja az azon-
nali készpénzfizetést.

Az írásos pályázati ajánlatokat zárt borítékban
„OROS-CIROK PÁLYÁZAT” jeligével a felszámolóbiz-
tos, 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. szám alatti titkárságán
kell benyújtani, melynek határideje:

2007. november 16. (péntek) 12 óra.

A pályázatok bontása közjegyzõ jelenlétében történik.
Az esetleges ártárgyalásra, a döntés kihirdetésére 2007.
november 26-án 11 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, tel.: 06 (76) 486-606.

A 198. Sz. „Juris-Invest” Kft. (Cg.: [09 09 005219];
4100 Berettyóújfalu, Tardy u. 1.) mint a Kilenclyukú Híd
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság „f. a.”
(Cg.: [09 09 007149]; 4002 Debrecen, Mészáros Gergely
kert 56.) adós gazdálkodó szervezet Hajdú-Bihar Megyei
Bíróság 1. Fpk. 09-05-001017. sz. végzésével kijelölt fel-
számolója Kökényesi Róbert

pályázat

útján értékesíti a társaság tulajdonát képezõ ingatlant.
Az ingatlan azonosító adatai:
A Debreceni Körzeti Földhivatalnál Hortobágy,

02336. hrsz. alatt nyilvántartott, kivett major megneve-
zésû, 9445 m2 területû külterületi ingatlan. Az ingatlanon
romos felülépítmények találhatók.

Az ingatlan irányára: 700 000 Ft + 20% áfa.
Az ingatlan – elõzetes értesítés alapján – megtekinthetõ.
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A pályázatokat

2007. november 19-én 11–12 óra között

kell benyújtani – a pályázó nevére utalás nélkül – kettõ
példányban, zárt borítékban „Pályázat a Kilenclyukú
Híd Kft. f. a. ingatlanára” felirattal, a kiíró 4100 Berettyó-
újfalu, Tardy u. 1. sz. alatt lévõ irodájába. A pályázatok át-
vételérõl a felszámolóbiztos igazolást ad ki.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– Magánszemély vagy cég azonosító adatait (cégkivo-

nat, aláírási címpéldány csatolandó).
– A megajánlott vételárat, külön feltüntetve az áfa

összegét.
– Fizetési biztosítékot (bankgarancia, banki vagy ügy-

védi letét a pályázat kiírója javára elhelyezve, hitelígér-
vény a pályázatban szereplõ ingatlanhoz kapcsolódóan,
egyéb fizetési garanciák, amelyekbõl a pályázat kiírója a
megajánlott vételár megfizetését teljes biztonsággal meg-
állapíthatja).

– Bánatpénz megfizetésének igazolása.
A pályázónak az irányárra számított 5%-os mértékû

bánatpénzt kell megfizetni a 198. Sz. „Juris-Invest” Kft.
Ker. és Hitelbank Rt., berettyóújfalui fiókjánál vezetett
10200380-34113190 sz. számlájára.

A bánatpénz az ajánlattevõ javára nem kamatozik, a
nyertes ajánlattevõ bánatpénze a vételárba beszámít.

Nem jár vissza a bánatpénz, ha az ajánlattevõ ajánlatát
az ajánlati kötöttség tartama alatt visszavonja. A nyertes
pályázónak akkor sem jár vissza, ha visszalép, a neki felró-
ható okból, illetve az érdekkörében felmerülõ okok miatt a
szerzõdéskötés meghiúsul, vagy, mint vevõ a vállalt fize-
tési kötelezettségének nem tesz maradéktalanul eleget,
vagy az ajánlati kötöttség tartama alatt a szerzõdést nem
köti meg.

Az ajánlati kötöttség a pályázat benyújtásától számított
30 nap.

A pályázatokat 2007. november 19-én 14 órakor köz-
jegyzõ jelenlétében értékeljük.

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy
– megfelelõ ajánlatok hiányában a pályázatot eredmény-

telennek nyilvánítsa, és új pályázat kiírásáról döntsön.
Amennyiben több megfelelõ, azonos értékû vételár vo-

natkozásában legfeljebb 10%-kal eltérõ pályázat érkezik,
a pályázat kiírója nyilvános ártárgyalást tart.

Amennyiben ártárgyalás tartására kerül sor, annak idõ-
pontja: 2007. november 22. 10 óra.

Az ártárgyaláson részt vevõknek a megajánlott többlet
vételárról további fedezettel kell rendelkezni, melyet zárt
borítékban kell átadni az ártárgyalás megtartása elõtt a je-
lenlévõ közjegyzõnek. A részt vevõk csak az igazolt fede-
zetig árverezhetnek.

A pályázat kiírója felhívja az elõvásárlásra jogosultak
figyelmét, hogy elõvásárlási jogukkal a pályázat értékelé-
sének idõpontjában élhetnek.

Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a jogszabály-
ban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak. A
pályázat elbírálásáról a felszámoló az összes pályázót a pá-
lyázat eredményének megállapításától számított 8 napon
belül értesíti, egyben felszólítja a nyertes ajánlattevõt az
adásvételi szerzõdés megkötésére.

A nyilvános értékesítésen a tulajdonjogot szerzõ pályá-
zó az adóssal szemben beszámítással nem élhet.

A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítás dr. Kö-
kényesi Antal ügyvédtõl kérhetõ a 06 (20) 355-8813-as,
valamint a 06 (54) 402-227-es telefonszámokon.

A 198. Sz. „Juris-Invest” Kft. (cégjegyzékszáma:
[09 09 005219]; 4100 Berettyóújfalu, Tardy u. 1.) mint a
,,RADITHERM” Hõtechnikai, Kereskedelmi és Szol-
gáltató Kft. „f. a.” (Cg.: [09 09 006488]; 4025 Debrecen,
Simonffy u. 55.) adós gazdálkodó szervezet Hajdú-Bihar
Megyei Bíróság 4. Fpk. 09-06-000890. sz. végzésével ki-
jelölt felszámolója dr. Kökényesiné Butt Irén

árverés

útján értékesíti a társaság tulajdonát képezõ gépjármûvet.
1 db tehergépkocsi.
Típusa: Mercedes 207 D.
Gyártási éve: 1983.
Frsz.: ENN-766
A gépkocsi forgalmi engedélye lejárt.
Irányár: 70 000 Ft.
A gépjármû irányára 20% áfát tartalmaz.

Az árverés ideje:

2007. november 23. 10 óra.

Az árverés helye: Debrecen-Józsa, Monostorerdõ út 67.
Az árverezésre kerülõ vagyontárgy elõzetesen az árve-

rezés helyén megtekinthetõ 2007. november 23-án 8–10
óráig. Az árverésen az vehet részt, aki ott megjelent, és be-
jelentette vételi szándékát.

Amennyiben a vételi jogot szerzett vevõ a vételárat nem
fizeti meg, a további árverésbõl kizárásra kerül.

Az árverésre a vételi jogot szerzõnek a vételárat 1 millió Ft
alatti vásárlás esetén azonnal meg kell fizetni.

Amennyiben a vételár 1 millió Ft-ot meghaladja, úgy a
vevõnek a vételárat a számla kézhezvételét követõ 8 napon
belül átutalással kell megfizetnie. Csak az a vagyontárgy
szállítható el, amelynek vételára megfizetésre került.

Az árverésre az 1991. évi IL. tv. elõírásait, valamint a
végrehajtási eljárásra vonatkozó kisegítõ szabályokat al-
kalmazzuk.
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Az elõvásárlásra jogosult jogát a nyilvános árverésen
gyakorolhatja oly módon, hogy a véglegesen kialakult vé-
telár ismeretében nyilatkozik vételi szándékáról.

Az árverésrõl, valamint az árverésre kerülõ eszközökrõl
bõvebb felvilágosítás dr. Kökényesi Antal ügyvédtõl kér-
hetõ a 06 (20) 355-8813-as telefonszámon.

Az EXEREM Gazdasági Szolgáltató Kft. (Cg.:
[01 09 269955]; 1054 Budapest, Honvéd u. 8. I. 2.) mint a
Fõvárosi Bíróság 4. Fpk. 01-06-001797/10. számú végzés-
ben kijelölt Adriatic-Mira-Mare Kft. „f. a.” (Cg.:
[01 09 674262]; 1111 Budapest, Bartók B. u. 30.; adószá-
ma: [12396373-2-43]) felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíteni kívánja az alábbi vagyontárgyat.
Az adós tulajdonában levõ magánszeméllyel szembeni

lejárt, nem vitatott követelését, amely a rendelkezésre álló
dokumentumok szerint 1 419 110 Ft összegû. A követelés
a névértéken kerül meghirdetésre.

A pályázatokat a felszámoló postacímére (1396 Buda-
pest 62, Pf. 464), vagy személyesen az EXEREM Kft.,
1042 Budapest, Árpád út 57–59. I. em. lévõ irodájában
kell benyújtani a Cégközlönyben való közzétételtõl (2007.
október 31.) számított 15. nap 12 óráig. A pályázati borí-
tékra kérjük ráírni: „ADRIATIC-MIRA-MARE pályázat”
jeligét. A pályázat bontására a pályázati határidõ lejáratát
követõ 15 napon belül közjegyzõ jelenlétében kerül sor.
A pályázat elbírálása és a pályázók értesítése a pályázat
bontását követõ 15 napon belül történik meg. Elõvételi jo-
gosultak e pályázat keretében gyakorolhatják elõvételi jo-
gukat bejelentkezésük után a kialakult vételár ismeretében
tett felhívást követõen.

A pályázaton az vehet részt:
– aki az „ADRIATIC-MIRA-MARE bánatpénz” köz-

leménnyel, a megjelölt összegû bánatpénzt, az EXE-
REM Kft., Citibank Rt.-nél vezetett 10800014-60000006-
10175082 számú számlára, a banki átutalási napokat is fi-
gyelembe véve befizette úgy, hogy az legkésõbb a pályá-
zati határidõ lejártakor minden kétséget kizáróan igazolva
legyen. A bánatpénz a felszámolás alatt álló társaság pénz-
tárába (EXEREM Kft., 1042 Budapest, Árpád út 57–59.
I. em.) készpénzben is befizethetõ,

– aki legalább 60 napi ajánlati kötöttséget, és
– a kialakult vételár megfizetésére 8 banki napon belüli

teljesítést vállal,
– céges pályázók esetén 30 napnál nem régebbi cégki-

vonat és aláírási címpéldány másolatának benyújtása
szükséges.

A felszámoló a pályázatot – megfelelõ ajánlat hiányá-
ban – eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot ír-

hat ki. Megfelelõ, azonos értékû pályázatok esetén az aján-
lattevõk között nyilvános ártárgyalásra kerül sor, amely-
nek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelõzõen a
részt vevõkkel a felszámoló ismerteti. A felszámoló fenn-
tartja magának a jogot, hogy a felszámolási folyamat vál-
tozásának tükrében jelen pályázatot részben vagy egész-
ben az eljárás bármely szakaszában visszavonja. A pályá-
zattal kapcsolatban további részletes információkat Szarka
Norbert felszámolóbiztos ad a 06 (1) 312-1265-ös telefon-
számon.

A KERSZI Zrt. (Cg.: [01 10 041640]; 1135 Budapest,
Csata út 11. mfszt. 7.) mint a Jász-Nagykun-Szolnok Me-
gyei Bíróság 1. Fpk. 16-06-000241/6. számú jogerõs vég-
zésével kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat

keretében értékesíti az ARRIVÁL 2000 Kft. „f. a.” (Cg.:
[16 09 006078]; 5430 Tiszaföldvár, Mártírok u. 127.) tu-
lajdonában lévõ ingatlant.

Az ingatlan adatai:
Tiszaföldvár, Mártírok út 127. Hrsz.: 516/4.
Megnevezése: üzem.
A terület adatai: ingatlan: 2003 m2, irodaépület:

109,22 m2, raktárépület: 494,82 m2.
Irányár: 12 000 000 Ft + 20% áfa.

A pályázat benyújtásának határideje:

2007. november 19. 10 óra.

A pályázat benyújtásának helye: KERSZI Zrt. szolnoki
iroda (5000 Szolnok, Ságvári krt. 21. fszt. 2.).

A pályázat bontásának ideje: Cégközlönyben történõ
megjelenését követõen 2007. november 19-én 10 óra
30 perc, közjegyzõ jelenlétében, melyrõl jegyzõkönyv
készül.

A pályázati bánatpénz az irányár 5%-a, melyet a KER-
SZI Zrt. szolnoki irodájának pénztárába kell befizetni a pá-
lyázat benyújtásának határidejére.

A pályázaton meghirdetett vagyontárgy vonatkozásá-
ban a felszámoló a kellékszavatosságot kizárja, azt jelen
állapotban értékesíti.

Az ingatlannal kapcsolatban részletes felvilágosítás
kérhetõ a felszámolóbiztostól, illetve megtekinthetõk elõ-
zetes egyeztetést követõen.

A vevõ köteles a teljes vételárat a 15 napon belül meg-
kötendõ adásvételi szerzõdésben meghatározottak szerint
megfizetni.

Ha ezt a vevõ – neki felróható ok következtében – el-
mulasztja, a bánatpénz összegét elveszíti. A bánatpénz
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összege a vételárba beszámít, a nem nyertes pályázónak
5 napon belül kamatmentesen visszafizetésre kerül. A
vagyontárgyak birtokba és tulajdonba adására a teljes
vételárnak a szerzõdés szerinti megfizetése esetén kerül
sor.

A pályázaton való részvétel feltételei:
– a pályázó adatait, a vételárat és a fizetési feltételeket

tartalmazó írásbeli ajánlat,
– az ajánlatot kettõs, zárt borítékban kell benyújtani, a

külsõ borítékon az „ARRIVÁL 2000 Kft. pályázat” meg-
jelöléssel,

– a pályázaton részt vevõ jogi személynek 1 hónapnál
nem régebbi cégkivonattal és az eljárásra való jogosultsá-
gát igazoló okirattal kell rendelkezni,

– a bánatpénz megfizetésének igazolása,
– az ajánlati kötöttség vállalásának idõpontját tartalma-

zó nyilatkozat.
A pályázat eredményének kihirdetésére, a pályázat elbí-

rálásának helyszínén, ugyanaznap 12 óra 30 perckor kerül
sor. Ha több megfelelõ, azonos értékû pályázat érkezik, a
felszámoló a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart.

A felszámoló fenntartja a jogát, hogy megfelelõ áraján-
lat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

Az elõvásárlásra jogosultak e jogukat a nyilvános pá-
lyázat keretein belül gyakorolhatják oly módon, hogy a
véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szán-
dékról nyilatkozatot tesznek. Az elõvásárlási jog gya-
korlása érdekében a felszámoló felhívja az érdekeltek
figyelmét arra, hogy a jog gyakorlására irányuló szándé-
kukat a pályázatok benyújtási határidejéig írásban
kötelesek bejelenteni.

Követelések beszámításának lehetõsége kizárt.
További felvilágosítást ad Gyalai Katalin felszámoló-

biztos a 06 (56) 425-305, illetve a 06 (30) 496-0638-as te-
lefonszámon.

Az INSOLVENT Pénzügyi Tanácsadó Kft. (Cg.:
[01 09 163235]; 1115 Budapest, Ildikó u. 21.) mint a
BONO HUNGÁRIA Kereskedelmi Kft. (Cg.:
[06 09 010876]; 6722 Szeged, Párizsi krt. 29/C fszt. 1.;
adószáma: [13091136-2-06]) adós a Csongrád Megyei
Bíróság 9. Fpk. 06-06-000589. sz. végzésével kijelölt
felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesítésre kínálja a felszámolás alatt lévõ szerve-
zet alábbi vagyonelemeit egy tételben:

– Igal, külterület 0132/9. hrsz. szám alatti üzem, bruttó
28 millió Ft irányáron,

– különféle, állateledel-gyártáshoz szükséges gépek,
berendezések bruttó 14 millió forint irányáron.

Bánatpénz az említett irányár 10%-a, mely összeget a
felszámoló, Budapest Bank Nyrt.-nél vezetett 10102093-

55289400-02000003 sz. bankszámlájára kell befizetni a
pályázat leadásának határidejéig.

A pályázat beadása legkésõbb a Cégközlönyben való
megjelenést (2007. október 31.) követõ 15. napon, déli
12 óráig, a felszámoló székhelyére történõ, postai úton
való feladással kettõs, zárt borítékban lehetséges, melynél
a belsõn csupán a ,,bono-pályázat” szöveget szabad feltün-
tetni.

Az ajánlati kötöttség a pályázati határidõ utolsó napjától
számított 45 nap.

Bontás: a beadástól számított 15 napon belül.
A pályázók a bontástól számított 15 napon belül érte-

sítést kapnak az eredményrõl. A nem nyertes pályázók a
döntést követõ 8 banki napon belül visszakapják bánat-
pénzüket.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, címét,
adószámát, bankszámlaszámát, egy hónapnál nem régebbi
cégkivonatát, aláírási címpéldányát, a bánatpénz befizeté-
sének igazolását, magánszemély pályázó esetén szükséges
még személyiigazolvány-másolat és a pályázat két tanúval
való hitelesítése.

Meg kell jelölni a pályázatban a fizetés határidejét és az
esetleges biztosítékokat.

A nyilvános értékesítésen tulajdonjogot szerzõ pályázó
az adóssal szemben beszámítással nem élhet.

A bánatpénz az ajánlattevõ javára nem kamatozik, a
nyertes ajánlattevõ bánatpénze a vételárba beszámít. Nem
jár vissza a bánatpénz, ha az ajánlattevõ ajánlatát az ajánla-
ti kötöttség tartama alatt visszavonja. A nyertes pályázó-
nak akkor sem jár vissza, ha visszalép, ha neki felróható
okokból, illetve az érdekkörében felmerülõ okok miatt a
szerzõdés meghiúsul, vagy mint vevõ, vállalt fizetési köte-
lezettségének nem tesz maradéktalanul eleget, vagy az
ajánlati kötöttség tartama alatt a szerzõdést nem köti meg.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot
eredménytelennek nyilvánítsa, és új pályázat kiírásáról
döntsön. Amennyiben több megfelelõ, azonos értékû,
vagy a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérõ
pályázat érkezik, a pályázat kiírója nyilvános ártárgyalást
tart, melyrõl az érdekelteket értesíti.

Az elõvásárlásra jogosultak a pályázat beadásának kez-
detéig írásban jelezzék a felszámolónak elõvásárlási szán-
dékukat.

Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a jogszabály-
ban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak.

Érvénytelen az a pályázat, amely nem írásbeli, vagy be-
számítást tartalmaz, vagy nem határidõben érkezett, vagy
a pályázó a bánatpénzt nem helyezte letétbe határidõben,
vagy nem jelöl meg konkrét vételárat, vagy az árat más pá-
lyázattól teszi függõvé, vagy a pályázat egyébként nem fe-
lel meg a kiírás feltételeinek.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás a kiíró
371-0171-es telefonszámán kérhetõ.
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A Délprodukt Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Cg.:
[06 09 001253]; 6726 Szeged, Petrozsényi u. 16/4.; Sáf-
rány Mihály felszámolóbiztos) mint az AGROSAROK
HÁZ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „f. a.” (Cg.:
[06 09 004173]; 6787 Zákányszék, Bordányi u. 2.) felszá-
molója az 1991. évi IL. tv. 49/A. § (1) bekezdése alapján

nyilvános pályázat

útján kívánja értékesíteni az adós cég vagyonát az alábbiak
szerint:

Az adásvétel tárgya:
Tárgyi eszközök: lista szerint (számítógép, légtisztító

berendezés, kézi raklapemelõ).
Irányár: 240 000 Ft + áfa.
A pályázaton való részvétel feltétele:
– 40 napos ajánlati kötöttség vállalása,
– az irányár 5%-ának bánatpénzként történõ befizetése

a Délprodukt Kft. Erste Bank Rt. szegedi fiókjánál vezetett
11606002-05654300-06000003 számú számlájára „AG-
ROSAROK HÁZ Kft. f. a. megjelöléssel, legkésõbb a pá-
lyázat benyújtásának határidejéig.

– A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó fõbb ada-
tait, az ajánlott áfamentes vételárat.

A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy
– megfelelõ ajánlatok hiányában a pályázatot eredmény-

telennek nyilvánítsa és új pályázat kiírásáról döntsön,
– több azonos (10%-on belüli) árajánlat esetén a felszá-

moló ártárgyalást tart, melynek idõpontját és helyét az ér-
dekeltekkel az ártárgyalást megelõzõen írásban közli.

A pályázatok elbírálása során elõnyben részesítjük azon
pályázót, aki vállalja az azonnali készpénzfizetést.

Az írásos pályázati ajánlatokat kettõ példányban zárt
borítékban „AGROSAROK HÁZ Kft. Pályázat” jeligével,
a Délprodukt Kft., 6722 Szeged, Attila u. 11. szám alatti
irodájában kell benyújtani. Az ajánlatok benyújtási idõ-
pontja: legkésõbb jelen hirdetmény Cégközlönyben való
közzétételétõl (2007. október 31.) számított 15. nap 12 óra.

A pályázatok bontására a benyújtási határidõt követõ
8 napon belül közjegyzõ jelenlétében kerül sor. A benyúj-
tási határidõt követõ 15 napon belül a felszámoló a pályá-
zatokat értékeli, annak eredményérõl az érdekelteket érte-
síti. Az értékelésrõl jegyzõkönyv készül, melyet bármelyik
hitelezõ megtekinthet.

Az elõvásárlásra jogosultak elõvásárlási szándékukat a
pályázat benyújtási határidejéig írásban nyújthatják be.
A meghirdetett vagyontárggyal kapcsolatos felvilágosítás
és a pályázattal kapcsolatos egyéb kérdések tekintetéhen
rendelkezésre áll: Masa Jenõ, a felszámoló megbízottja
[tel.: 06 (62) 426-375].

A Kossuth Holding Válságkezelõ és Felszámoló Zrt.
(Cg.: [01 10 044789]; 1061 Budapest, Paulay Ede u. 45.)
mint felszámoló a KISKUN BROKEV Broiler-Csirke
Elõállító és Takarmánykeverõ Kft. „f. a.” (Cg.:
[03 09 102431]; 6100 Kiskunfélegyháza, I. kerület 241.)
tulajdonában lévõ alábbi ingatlanokat kínálja

nyilvános pályázat

útján megvásárlásra.
1. A Kiskunfélegyházi Földhivatalnál nyilvántartott

kiskunfélegyházi 0293/8. helyrajzi számú, kivett udvar
épület megnevezésû ingatlan, amely a természetben Kis-
kunfélegyháza külterületén található. Az ingatlan alap-
területe 7049 m2, amelybõl a baromfiistállók területe
2×1020 m2. Az értékesítésre meghirdetett ingatlan irány-
ára 28 000 000 Ft, amelyet áfafizetési kötelezettség terhel.
A bánatpénz 2 800 000 Ft.

2. A Kiskunfélegyházi Földhivatalnál nyilvántartott
kiskunfélegyházi 0293/9. helyrajzi számú, kivett udvar
épület megnevezésû ingatlan, amely a természetben Kis-
kunfélegyháza külterületén található. Az ingatlan alapte-
rülete 8510 m2, amelybõl a baromfiistállók területe
2×1020 m2. Az értékesítésre meghirdetett ingatlan irány-
ára 28 500 000 Ft, amelyet áfafizetési kötelezettség terhel.
A bánatpénz 2 850 000 Ft.

3. A Kiskunfélegyházi Földhivatalnál nyilvántartott
kiskunfélegyházi 0293/11. helyrajzi számú, kivett udvar
épület megnevezésû ingatlan, amely a természetben Kis-
kunfélegyháza külterületén található. Az ingatlan alapte-
rülete 4653 m2. Az értékesítésre meghirdetett ingatlan
irányára 30 000 000 Ft, amelyet áfafizetési kötelezettség
terhel. A bánatpénz 3 000 000 Ft.

4. A Kiskunfélegyházi Földhivatalnál nyilvántartott
kiskunfélegyházi 0336/88. helyrajzi számú, kivett gazda-
sági épület és udvar megnevezésû ingatlan, amely a termé-
szetben Kiskunfélegyháza külterületén található. Az in-
gatlan alapterülete 2129 m2. Az értékesítésre meghirdetett
ingatlan irányára 10 000 000 Ft, amelyet áfafizetési kötele-
zettség terhel. A bánatpénz 1 000 000 Ft.

A megvásárlásra felkínált ingatlanokért kellékszavatos-
ságot 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
(a továbbiakban: csõdtörvény) szerint folyik.

A vételárat a szerzõdéskötéstõl számított 15 napon be-
lül, átutalással kell megfizetni. A beszámítást a csõdtör-
vény kizárja.

A csõdtörvény 49/C. §-ában meghatározott elõvásárlási
jogosultak az elõvásárlási jogukat a jelen pályázati eljárás
keretében, a véglegesen kialakult vételár ismeretében gya-
korolhatják.

A pályázati eljárás részletes feltételeit megállapító, va-
lamint a meghirdetett ingatlanokat részletezõ feltétel-
füzet a felszámoló dél-alföldi irodájában (Békéscsaba,
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Andrássy út 7. I. 7.) munkanapokon 9–12, pénteken
11 óráig megtekinthetõ, illetve megvásárolható. A pályá-
zati ajánlat érvényességének feltétele a fentiekben megha-
tározott összegû bánatpénz igazolt megfizetése. A bánat-
pénz akkor tekinthetõ megfizetettnek, amennyiben azt a
megadott bankszámlaszámon az ajánlattételi határidõ elõtt
24 órával jóváírták. A pályázati ajánlatban 75 napos aján-
lati kötöttséget kell vállalni.

Kérjük a pályázókat, hogy pályázati ajánlatukat magyar
nyelven, egy példányban, a pályázóra való utalás nélküli,
zárt, „KISKUN BROKEV Kft. f. a. – pályázat” jeligével
feliratozott borítékban – személyesen vagy kézbesítõ
útján –

2007. november 20-án 10 óráig,

a felszámoló dél-alföldi irodájában nyújtsák be. A pályá-
zati ajánlatokat a benyújtás helyszínén és idõpontjában,
10 óra 15 perckor, közjegyzõ jelenlétében bontjuk fel.
A pályázatbontáson azok a pályázók, akik a bánatpénzt
megfizették és 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 a pályázók között
közjegyzõ jelenlétében köteles nyilvános ártárgyalást tar-
tani.

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 Szabó István felszámolóbiz-
tos [telefon: 06 (66) 637-400; fax: 06 (66) 637-401] kész-
séggel áll rendelkezésre.

A Kossuth Holding Válságkezelõ és Felszámoló Zrt.
(Cg.: [01 10 044789]; 1061 Budapest, Paulay Ede u. 45.)
mint felszámoló a B & H Kereskedelmi és Szolgál-
tató Kft. „f. a.” (Cg.: [06 09 003647]; 6763 Szatymaz,
I. kerület, Tanya 59.) tulajdonában álló alábbi 2 lovat
kínálja

nyilvános pályázat

útján megvásárlásra.
1. 2004. április 1-jén született sötétszürke herélt mén.

Irányár: 2 500 000 Ft + 7%-os kompenczációs felár; bánat-
pénz: 250 000 Ft.

2. 2003. november 8-án született szürke kanca. Irányár:
2 500 000 Ft + 7%-os kompenzációs felár; bánatpénz:
250 000 Ft.

A megvásárlásra felkínált lovakért állatszavatosságot
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 lovakat bemutató feltételfüzet a fel-
számoló dél-alföldi irodájában (Békéscsaba, Andrássy
út 7. I. 7.) munkanapokon 9–12, pénteken 11 óráig megte-
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 19-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, „B & H Kft. f. a. – lovak pályázat” jeligével felirato-
zott borítékban – személyesen vagy kézbesítõ útján –

2007. november 20-án 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.
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Kereskedelmi képviseletek megszûnése

A BENCOLOR FARBEN GmbH alapítója/képviselõje,
2007. október 5-én kelt alapítói határozatban döntött a
BENCOLOR FARBEN GmbH Magyarországi Ke-
reskedelmi Képviselete (Cg.: [01 12 073415]; szék-
hely: 1147 Budapest, Telepes u. 29.; adószáma:
[20657415-1-42]) megszüntetésérõl.

Az alapítói határozat kelte: 2007. október 5.
A képviselet vezetõje felhívja a képviselet esetleges hi-

telezõit, hogy a követeléseiket a jogalap és az összegszerû-
ség megjelölésével, bizonyítékaik csatolásával a jelen hir-
detmény Cégközlönyben való megjelenésétõl (2007. októ-
ber 31.) számított 30 napon belül a kereskedelmi képvise-
let vezetõjénél – Pálné Tóth Márta (1147 Budapest, Tele-
pes u. 29.) – jelentsék be.

A hitelezõk a ki nem elégített követeléseiket a képvise-
letvezetõ felé bejelentett eljárásban érvényesíthetik.

A ROCKINGER GmbH Magyarországi Fióktelepé-
nek (Cg.: [19 17 500010]; székhely: 8200 Veszprém, Hen-
ger u. 1.) alapítója 1/2007. számú, 2007. október 1-jén kelt
határozatával elhatározta a fióktelep megszüntetését.

A fióktelep felhívja hitelezõit, hogy a fiókteleppel
szemben fennálló követeléseiket a jelen hirdetmény Cég-
közlönyben való közzétételétõl (2007. október 31.) számí-
tott 30 napon belül a fióktelepnél jelentsék be.

A hitelezõk ki nem elégített követeléseiket a jogható-
sággal, hatáskörrel és illetékességgel rendelkezõ bírósá-
gok elõtt érvényesíthetik. Magyar bíróságnak az alapítóval
szemben a fióktelep tevékenységével összefüggésben ho-
zott, kötelezést tartalmazó határozata a tanács polgári és
kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a hatá-
rozatok elismerésérõl és végrehajtásáról szóló 44/2001 EK
rendelete (2000. december 22.) alapján az alapító székhe-
lyének országában, azaz a Német Szövetségi Köztársaság-
ban végrehajtható. A fióktelep esetleges köztartozásaival
kapcsolatban az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII.
törvény (Art.) 60. §-a alapján végrehajtási jogsegély áll
rendelkezésre.
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A jog al ko tás ról szó ló 1987. évi XI. tör vény ren del ke zik – töb bek kö zött – a Ma gyar Köz tár sa ság  Kormánya hi va ta los
lap já nak, a Ha tá ro za tok Tá rának meg je len te té sé rõl.
A Ha tá ro za tok Tá rát szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel, éven te mint egy
60 al ka lom mal je le nik meg.
A Ha tá ro za tok Tá ra a Kor mány nak azo kat a ha tá ro za ta it (két ez res) köz li, ame lyek nek köz zé té te lét a Kor mány
 elrendelte, to váb bá tar tal maz za a mi nisz ter el nök ha tá ro za ta it, a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt  vezetõ mi nisz ter ha tá ro za -
ta it, va la mint a mi nisz té ri u mok, az or szá gos ha tás kö rû szer vek, az ön kor mány za tok köz le mé nye it, hir det mé nye it,
kü lön fé le tá jé koz ta tó it, to váb bá azo kat a köz le mé nye ket stb., ame lye ket a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
en ge dé lyez.

A Ha tá ro za tok Tá ra meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó cí mén (Bu da pest VIII., So mogyi Béla u. 6.;
postacím: 1394 Bu dapest 62, Pf. 357) vagy a 318-6668 fax számán.
Éves elõ fizetési dí ja 2008. év re: 26 460 Ft áfá val.
Példányonként meg vásárolható a Bu dapest VII., Rá kóczi út 30. (be járat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti
Köz löny  Centrumban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), il let ve meg ren del he tõ
a  kiadó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt
in ter net cí men.

MEGRENDELÕLAP
Meg ren de lem a

HATÁROZATOK TÁRA

címû la pot .................  példányban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...............................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ............................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...............................................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ..................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ........................................................................................................

2008. évi elõ fi ze té si díj egy év re: 26 460 Ft  áfá val.

fél év re: 13 230 Ft  áfá val.

Csek ket ké rek a be fi ze tés hez

Kér jük, a négy zet be tör té nõ X be je lö lés sel je lez ze az elõ fi ze tés idõ tar ta mát!

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele után,
8 napo n be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra át utal juk.

Kel te zés: .......................................................

                         ......................................................................
                               cég szerû aláírás
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A Mi nisz ter el nö ki Hi va tal, va la mint az Ön kor mány za ti és Terü let fej lesz té si Minisztérium kö zös szer-
kesz té sé ben ha von ta meg je le nõ

ÖNKORMÁNYZATOK KÖZLÖNYE

az ön kor mány za tok szá má ra mû kö dé sük so rán hasz nos és nél kü löz he tet len tá jé ko zó dá si for rás.
A ki ad vány el sõ há rom ré sze az ön kor mány za to kat érin tõ, új on nan ki hir de tett jog sza bá lyo kat (tör-
vények, ren de le tek – ide ért ve az ön kor mány za ti ren de le te ket is –, al kot mány bí ró sá gi és egyéb
 határozatok) köz li. Ne gye dik fõ ré sze köz le mé nye ket, pá lyá za ti fel hí vá so kat és tá jé koz ta tá so kat (szak-
tár cák köz le mé nyei, az Ál la mi Szám ve võ szék aján lá sai, az ön kor mány za tok ál tal el nyer he tõ támoga-
tások pá lyá za ti fel té te lei, az ön kor mány za tok éves pénz ügyi be szá mo lói, ala pí tó ok ira tok stb.) tar tal-
maz.

Az Ön kor mány za tok Köz lö nye elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó
(1085 Bu da pest, So mogyi Bé la u. 6.) cí mén (pos tacím: 1394 Bu dapest 62., Pf. 357) vagy a 318-6668 fax -
szá mán.
2008. évi éves elõfizetés dí ja: 6552 Ft áfával; fél éves elõ fizetés: 3276 Ft áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. (be já rat a Do hány u. és Nyár u.  sarkán)
szám alat ti Köz löny  Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: kozlonycentrum@mhk.hu), il letve
meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy
a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük az Ön kor mány za tok Köz lö nye címû la pot .................  példányban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...........................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ........................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...........................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ...............................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: .....................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez-
vétele után, 8 na pon be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi
jel zõ szá má ra át utal juk.

Kel te zés: ………………………………………

                         ……………………………………………
                               cég szerû aláírás
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Az

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY

– az egész ség biz to sí tá si ága zat köz pon ti igaz ga tá si szer ve, az Or szá gos Egész ség biz to sí tá si Pénz tár
 hivatalos lap ja – az elõ fi ze tõi ér de ke ket sze m elõtt tart va, ked ve zõ áron kí ván ja az egész ség ügyi
 ágazatban ér de kel tek ren del ke zé sé re bo csá ta ni a jog sza bá lyok szö ve gét, va la mint a mun ká hoz szük-
séges ak tu á lis OEP-köz le mé nye ket, -fel hí vá so kat, -tá jé koz ta tó kat. La punk cím zett jei el sõ sor ban: az alap-
ellátásban részt ve võ há zi or vo sok; fek võ be teg-el lá tó és szak el lá tó in téz mé nyek; gyógy szert, gyó gyá sza ti
se géd esz közt gyár tók, il let ve for gal ma zók; gyógy für dõk; ok ta tá si in téz mé nyek; tár sa da lom biz to sí tá si ki fi-
ze tõ he lyek, foglalkoz tatók; köny ve lõk; adó ta nács adók stb.

Az Egész ség biz to sí tá si Köz löny elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Közlöny kiadó
(1085 Bu da pest, So mogyi Bé la u. 6.) cí mén (pos tacím: 1394 Bu dapest 62., Pf. 357) vagy a 318-6668 fax -
szá mán.

2008. évi éves elõfizetési díj: 25 452 Ft áfá val, fél éves elõ fizetés: 12 726 Ft áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. (be já rat a Do hány u. és Nyár u.  sarkán)
szám alat ti Köz löny  Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: kozlonycentrum@mhk.hu), il letve
meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy
a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük az Egész ség biz to sí tá si Köz löny címû la pot .................  példányban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...........................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ........................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...........................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ...............................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: .....................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez-
vétele után, 8 na pon be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi
jel zõ szá má ra át utal juk.

Kel te zés: ………………………………………

                         ……………………………………………
                               cég szerû aláírás
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Tisz telt Elõ fi ze tõk!

Tá jé koz tat juk Önö ket, hogy a ki adónk ter jesz té sé ben le võ la pok ra és elekt ro ni kus ki ad vá nyok ra szó ló elõ fi ze té sü ket fo lya ma tos nak
te kint jük. Csak ak kor kell vál to zást be je len te ni ük a 2008. év re vo nat ko zó elõ fi ze tés re, ha a pél dány szá mot, eset leg a cím lis tát
 módosítják, vagy új lap ra sze ret né nek elõ fi zet ni (pon tos szál lí tá si, név- és ut ca cím-meg je lö lés sel). Az eset le ges mó do sí tást szí ves ked -
je nek le vél ben vagy fa xon meg kül de ni. Fel hív juk szí ves fi gyel mü ket, hogy a lap szál lí tás ról ki zá ró lag az elõ fi ze té si díj be ér ke zé sét
kö ve tõ en in téz ke dünk. Fon tos, hogy az elõ fi ze té si dí ja kat a meg adott 10300002-20377199-70213285 sz. szám lá ra utal ják, il let ve
a ki adó ál tal ki kül dött kész pénz-át uta lá si meg bí zá son fi zes sék be.
Kész pén zes be fi ze tés ki zá ró lag a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó ügy fél szol gá la tán (1085 Bu da pest, So mo gyi B. u. 6.) le het sé ges. (Le vél -
cím: Ma gyar Hivatalos Közlönykiadó, 1394 Bu dapest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2008. évi elõ fi ze té si dí jak
(Az árak az áfát tartalmazzák.)

Ma gyar Köz löny 121 212 Ft/év
Ha tá ro za tok Tá ra 26 460 Ft/év
Ön kor mány za tok Köz lö nye 6 552 Ft/év
Az Alkot mány bíró ság Ha tá ro za tai 22 428 Ft/év
Bá nyá sza ti Köz löny 5 544 Ft/év
Bel ügyi Köz löny 29 232 Ft/év
Egész ség biz to sí tá si Köz löny 25 452 Ft/év
Egész ség ügyi Köz löny 31 752 Ft/év
El len õr zé si Fi gye lõ 4 284 Ft/év
Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Ér te sí tõ 21 924 Ft/év
Gaz da sá gi Köz löny 26 964 Ft/év
Hír köz lé si Ér te sí tõ 7 560 Ft/év
Hon vé del mi Köz löny 21 420 Ft/év
Igaz ság ügyi Köz löny 18 900 Ft/év
Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Ér te sí tõ 17 388 Ft/év

Köz le ke dé si Ér te sí tõ 28 476 Ft/év
Kul tu rá lis Köz löny 21 672 Ft/év
Kül gaz da sá gi Ér te sí tõ 23 940 Ft/év
Mun ka ügyi Köz löny 17 640 Ft/év
Ok ta tá si Köz löny 25 200 Ft/év
Pénz ügyi Köz löny 35 028 Ft/év
Sport ér te sí tõ 6 048 Ft/év
Sta tisz ti kai Köz löny 15 120 Ft/év
Szo ci á lis Köz löny 17 892 Ft/év
Tu risz ti kai Ér te sí tõ 14 112 Ft/év
Ügyész sé gi Köz löny 7 560 Ft/év
Nem ze ti Kul tu rá lis Alap Hír le ve le 6 048 Ft/év
Pénz ügyi Szem le 22 680 Ft/év
L'u do vé no viny 5 796 Ft/év
Ne ue Ze i tung 5 544 Ft/év

A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
ha tá lyos jog sza bá lyok hi va ta los szá mí tó gé pes gyûj te mé nyé nek 2008. évi éves elõ fi ze té si dí jai:

(Áraink a 20%-os áfát tar talmazzák.)

Ön ál ló vál to zat 97 200 Ft
5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 171 600 Ft

10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 216 000 Ft

25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 351 000 Ft
50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 459 000 Ft

100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 780 000 Ft

Az EU-JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
Az Eu ró pai Unió Jog sza bá lyai gyûj te mé nyé nek 2008. évi éves elõ fi ze té si dí ja

(Áraink a 20%-os áfát tar talmazzák.)

Ön ál ló vál to zat 86 400 Ft
5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 156 000 Ft

10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 192 000 Ft

25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 312 000 Ft
50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 408 000 Ft

100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 708 000 Ft

Fa csi mi le Ma gyar Köz löny.A hi va ta los la p 2007-es év fo lya ma je le nik meg CD-n az ere de ti kül alak meg õr zé sé vel, de könnyen ke zel he tõ en.Ára: 18 480 Ft + áfa.
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