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 II. rész JOGSZABÁLYOK

Tör vé nyek

2007. évi CXLV.
tör vény

az állampolgári jogok országgyûlési biztosáról  szóló
1993. évi LIX. tör vény módosításáról*

1.  § Az ál lam pol gá ri jo gok or szág gyû lé si biz to sá ról
 szóló 1993. évi LIX. tör vény (a továb biak ban: Obtv.)
4.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„4.  § (1) A köz tár sa sá gi el nök az or szág gyû lé si biz tos
sze mé lyé re a ko ráb bi or szág gyû lé si biz tos meg bí za tá si
ide je le jár tát meg elõ zõ há rom hó na pon be lül, de leg ké -
sõbb a meg bí za tá si idõ le jár tát meg elõ zõ negy ven ötö dik
na pon tesz ja vas la tot.

(2) Ha az or szág gyû lé si biz tos meg bí za tá sa a 15.  §
(1) be kez dés b)–f) pont já ban meg ha tá ro zott ok ból szûnt
meg, a köz tár sa sá gi el nök har minc na pon be lül tesz ja vas -
la tot az or szág gyû lé si biz tos sze mé lyé re.

(3) Az or szág gyû lé si biz tos nak ja va solt sze mélyt az Or -
szág gyû lés nek – az or szág gyû lé si biz tos fel adat kö rét érin -
tõ en – ha tás kör rel ren del ke zõ bi zott sá ga meg hall gat ja.

(4) Ha a ja va solt sze mélyt az Or szág gyû lés nem vá laszt -
ja meg, a köz tár sa sá gi el nök leg ké sõbb har minc na pon be -
lül új ja vas la tot tesz.

(5) Az Or szág gyû lés az or szág gyû lé si biz tost hat évre
vá laszt ja. Az or szág gyû lé si biz tos egy szer újraválaszt -
ható.”

2.  § Az Obtv. 7.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„7.  § (1) Az or szág gyû lé si biz tos az elõd je meg bí za tá sá -
nak meg szû né se kor, il let ve ha elõd je meg bí za tá sá nak
meg szû né sét köve tõen vá lasz tot ták meg, a meg vá lasz tá sá -
val lép hi va tal ba.

(2) Az or szág gyû lé si biz tos a meg vá lasz tá sát köve tõen
az Or szág gyû lés elõtt es küt tesz.”

3.  § Az Obtv. 10.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) Az or szág gyû lé si biz tos tár sa da lom biz to sí tá si jog -
ál lá sá ra a köz tiszt vi se lõk re vo nat ko zó sza bá lyok az irány -
adók az zal, hogy a mun kál ta tó ra vo nat ko zó kö te le zett sé -
gek az Or szág gyû lé si Biz tos Hi va ta lát ter he lik.”

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2007. no vem ber 26-i ülés nap ján
 fogadta el.

4.  § Az Obtv. 15.  § (3)–(4) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(3) A le mon dást írás ban kell kö zöl ni az Or szág gyû lés
el nö ké vel. Az or szág gyû lé si biz tos meg bí za tá sa a le mon -
dá sá ban meg je lölt na pon szû nik meg. A le mon dás ér vé -
nyes sé gé hez el fo ga dó nyi lat ko zat nem szük sé ges.

(4) Ha az or szág gyû lé si biz tos az össze fér he tet len sé gét
a meg vá lasz tá sá tól szá mí tott har minc na pon be lül nem
szün te ti meg, vagy a tiszt sé ge gya kor lá sa so rán vele szem -
ben össze fér he tet len sé gi ok me rül fel, az Or szág gyû lés
bár mely or szág gyû lé si kép vi se lõ írás be li in dít vá nyá ra – az 
össze fér he tet len sé gi ügyek kel fog lal ko zó bi zott sá ga vé le -
mé nyé nek ki ké ré se után – az in dít vány kéz hez vé te lé tõl
szá mí tott har minc na pon be lül dönt az össze fér he tet len ség
ki mon dá sá nak kér dé sé ben. Ha az össze fér he tet len sé gi el -
já rás ide je alatt az or szág gyû lé si biz tos a vele szem ben
fenn ál ló össze fér he tet len sé gi okot meg szün te ti, az össze -
fér he tet len ség meg ál la pí tá sát mel lõz ni kell.”

5.  § Az Obtv. 17.  §-a a kö vet ke zõ új (5) be kez dés sel
egé szül ki:

„(5) Az or szág gyû lé si biz tos nem jár hat el olyan ügy -
ben, amely ben a ha tá ro zat fe lül vizs gá la ta iránt bí ró sá gi el -
já rás in dult, vagy amely ben jog erõs bí ró sá gi ha tá ro zat szü -
le tett.”

6.  § Az Obtv. 18.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(5) Az or szág gyû lé si biz tos az e §-ban sza bá lyo zott jo -
ga i nak gya kor lá sa so rán ke zel he ti mind azon sze mé lyes
ada to kat, ame lyek a vizs gá lat tal össze függ nek, il let ve
ame lyek fel hasz ná lá sa a vizs gá lat ered mé nyes le foly ta tá sa 
ér de ké ben szük sé ges. Az or szág gyû lé si biz tos sze mé lyes
ada to kat csak a vizs gá la ta le foly ta tá sá hoz szük sé ges mér -
ték ben és ide ig ke zel het. Az or szág gyû lé si biz tos a vizs gá -
la tá nak meg ál la pí tá sa it jo go sult nyil vá nos ság ra hoz ni.”

7.  § Az Obtv. 20.  § (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(4) A Kor mány tag ja, au to nóm ál lam igaz ga tá si szerv,
il let ve kor mány hi va tal ese té ben az or szág gyû lé si biz tos a
visszás sá got elõ idé zõ szerv szá má ra tesz aján lást.”

8.  § Az Obtv. 28.  § (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(5) A Hi va tal ve ze tõ je szak ál lam tit ká ri il let mény re és
jut ta tá sok ra jo go sult, fe let te a mun kál ta tói jo go kat az or -
szág gyû lé si biz tos gya ko rol ja.”

9.  § Az Obtv. 29.  § (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(4) E tör vény al kal ma zá sá ban alap ve tõ jog gal kap cso -
la tos visszás ság: alap ve tõ jog sé rel me vagy an nak köz vet -
len ve szé lye, füg get le nül at tól, hogy az cse lek vés vagy
mu lasz tás ered mé nye.”
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10.  § Az Obtv. a kö vet ke zõ új al cím mel és
27/A–27/H.  §-ok kal egé szül ki:

„A jövõ nemzedékek országgyûlési biztosa

27/A.  § (1) Az Or szág gyû lés az egész sé ges kör nye zet -
hez való alap ve tõ jog vé del me ér de ké ben kü lön biz tos ként 
meg vá laszt ja a jövõ nem ze dé kek or szág gyû lé si biz to sát.

(2) A jövõ nem ze dé kek or szág gyû lé si biz to sá nak az vá -
laszt ha tó meg, aki a 3.  §-ban meg ha tá ro zott fel té te lek nek
meg fe lel, to váb bá a kör nye zet-, il let ve a ter mé szet vé del mi 
jog te rü le tén ki emel ke dõ el mé le ti tu dás sal vagy leg alább
tíz éves szak mai gya kor lat tal ren del ke zik, és a kör nye zet-,
il let ve ter mé szet vé del met érin tõ el já rá sok le foly ta tá sá ban, 
azok fel ügye le té ben vagy az egész sé ges kör nye zet hez
való jog ér vé nye sí té sé ben je len tõs ta pasz ta la tok kal ren -
del ke zik.

27/B.  § (1) A jövõ nem ze dé kek or szág gyû lé si biz to sa fi -
gye lem mel kí sé ri, ér té ke li és el len õr zi azon jog sza bá lyi
ren del ke zé sek ér vé nye sü lé sét, ame lyek biz to sít ják a kör -
nye zet és a ter mé szet (a továb biak ban együtt: kör nye zet)
ál la po tá nak fenn tart ha tó sá gát és ja ví tá sát. Fel ada ta a
mind ezek kel kap cso lat ban tu do má sá ra ju tott visszás sá gok 
ki vizs gá lá sa vagy ki vizs gál ta tá sa, és or vos lá suk ér de ké -
ben ál ta lá nos vagy egye di in téz ke dé sek kez de mé nye zé se.

(2) A jövõ nem ze dé kek or szág gyû lé si biz to sa az e tör -
vény ben meg ha tá ro zott el té ré sek kel – fel adat kör ében el -
jár va – gya ko rol ja az or szág gyû lé si biz tos nak biz to sí tott
ha tás kö rö ket.

(3) A jövõ nem ze dé kek or szág gyû lé si biz to sa
a) fel hív hat ja a kör nye ze tet jog el le ne sen ve szé lyez te -

tõ, szennye zõ vagy ká ro sí tó (a továb biak ban együtt: a kör -
nye ze tet ká ro sí tó) sze mélyt vagy szer ve ze tet e te vé keny -
sé gé nek meg szün te té sé re,

b) fel hív hat ja a ha tás kör rel ren del ke zõ ha tó sá got a kör -
nye zet vé del mé re vo nat ko zó in téz ke dés meg té te lé re,

c) fel adat kör ében ál ta lá nos jel leg gel, va la mint egye di
ügy ben meg ha tá ro zott szerv, in téz mény, ha tó ság vagy
sze mély ré szé re aján lást bo csát hat ki,

d) a kör nye zet ál la po tá val össze füg gõ köz igaz ga tá si
dön tés sel szem ben fel ügye le ti el já rás le foly ta tá sát, il let ve
vég re haj tá sá nak fel füg gesz té sét kez de mé nyez he ti, va la -
mint an nak bí ró sá gi fe lül vizs gá la ta so rán a per ben be avat -
ko zó ként részt ve het,

e) vé le mé nye zi a fel adat kör ével össze füg gõ jog sza bá -
lyok, il let ve más kor mány za ti elõ ter jesz tések ter ve ze te it,
fel adat kör ében jog al ko tás ra te het ja vas la tot,

f) meg is mer he ti és vé le mé nyez he ti a he lyi ön kor mány -
za tok hosszú távú fej lesz té si, te rü let ren de zé si, va la mint a
jövõ nem ze dé kek élet mi nõ sé gét egyéb ként köz vet le nül
érin tõ ter ve it és kon cep ci ó it,

g) vé le mé nye zi a kör nye zet vé del mi vagy ter mé szet vé -
del mi tár gyú, va la mint az em be ri ség kö zös örök sé gét és
kö zös gond ja it érin tõ nem zet kö zi szer zõ dé sek kö te le zõ
ha tá lyá nak el is me ré sé re vo nat ko zó elõ ter jesz téseket, köz -
re mû kö dik e nem zet kö zi szer zõ dé sek alap ján ké szü lõ
nem ze ti je len té sek el ké szí té sé ben, to váb bá fi gye lem mel

kí sé ri, ér té ke li e szer zõ dé sek ma gyar jog ha tó ság alá tar to -
zó ér vé nye sü lé sét,

h) részt vesz a fel adat kör ével össze füg gõ ügyek ben az
Eu ró pai Unió kor mány za ti rész vé tel lel mû kö dõ in téz mé -
nye i ben kép vi selt ma gyar ál lás pont ki ala kí tá sá ban,

i) részt ve het a jog sza bály ren del ke zé se alap ján kö te le -
zõ en tar tan dó, fel adat kör ével össze füg gõ közmeghallga -
táson.

(4) A (3) be kez dés c) pont já ban írt aján lás cím zett je kö -
te les a ré szé re ki bo csá tott aján lás ra har minc na pon be lül
ér dem ben vá la szol ni.

(5) Ha az ál lam ház tar tás al rend sze re i hez kap cso ló dó
va gyon tu laj do no sa vagy ke ze lõ je a kör nye ze tet ká ro sí tó
sze méllyel vagy szer ve zet tel szem be ni kár té rí té si igényt a
jövõ nem ze dé kek or szág gyû lé si biz to sá nak fel szó lí tá sa el -
le né re a fel szó lí tás tól szá mí tott hat van na pon be lül nem ér -
vé nye sí ti, a jövõ nem ze dé kek or szág gyû lé si biz to sa a kár -
té rí té si igényt a kü lön tör vény ben meg ha tá ro zott költ ség -
ve té si elõ irány zat ja vá ra ér vé nye sít he ti.

(6) A jövõ nem ze dé kek or szág gyû lé si biz to sa – a kör -
nye ze tet ká ro sí tó te vé keny ség jel le gé nek, mér té ké nek, a
kör nye ze tet ká ro sí tó te vé keny ség és ha tás te rü le te he lyé -
nek meg je lö lé sé vel, az üz le ti ti tok ra is ki ter je dõ en – tá jé -
koz tat hat ja a nyil vá nos sá got el já rá sá nak meg in dí tá sá ról,
va la mint a sze mé lyes ada tok ra is ki ter je dõ en aján lá sá nak
ki bo csá tá sá ról és tar tal má ról.

27/C.  § (1) A jövõ nem ze dé kek or szág gyû lé si biz to sa
fel hív hat ja a kör nye ze tet ká ro sí tó sze mélyt vagy szer ve ze -
tet – füg get le nül at tól, hogy ez te võ le ges cse lek vés vagy
mu lasz tás ered mé nye – a kör nye ze tet ká ro sí tó te vé keny -
ség meg szün te té sé re és a kör nye ze tet ká ro sí tó ma ga tar tás
ta nú sí tá sát meg elõ zõ kör nye ze ti ál la pot hely re ál lí tá sá ra.

(2) A kör nye ze tet ká ro sí tó sze mély vagy szer ve zet a fel -
hí vás kéz hez vé te lét kö ve tõ 30 na pon be lül – a jövõ nem ze -
dé kek or szág gyû lé si biz to sá nak erre irá nyu ló ké rel me ese -
tén ha la dék ta la nul, de leg ké sõbb 5 na pon be lül – tá jé koz -
tat ja a jövõ nem ze dé kek or szág gyû lé si biz to sát a meg tett
in téz ke dé sek rõl.

(3) A jövõ nem ze dé kek or szág gyû lé si biz to sa – ha a
meg tett in téz ke dé se ket vagy a tá jé koz ta tást nem tart ja ki -
elé gí tõ nek – kér he ti a bí ró ság tól, hogy a kör nye ze tet ká ro -
sí tó sze mélyt vagy szer ve ze tet tilt sa el a kör nye ze tet ká ro -
sí tó ma ga tar tás tól, kö te lez ze a ká rok meg elõ zé sé hez szük -
sé ges in téz ke dé sek meg té te lé re, va la mint a kör nye ze tet
ká ro sí tó ma ga tar tás ta nú sí tá sát meg elõ zõ kör nye ze ti ál la -
pot hely re ál lí tá sá ra.

27/D.  § (1) A jövõ nem ze dé kek or szág gyû lé si biz to sa
kez de mé nyez he ti a ha tás kör rel ren del ke zõ ha tó ság nál,
hogy te gyen in téz ke dést a kör nye ze tet ká ro sí tó te vé keny -
ség meg aka dá lyo zá sá ra, meg til tá sá ra, a ká rok meg elõ zé -
sé re és a kör nye ze tet ká ro sí tó ma ga tar tás ta nú sí tá sát meg -
elõ zõ kör nye ze ti ál la pot hely re ál lí tá sá ra.

(2) A ha tó ság a jövõ nem ze dé kek or szág gyû lé si biz to sát 
ha la dék ta la nul tá jé koz tat ja a meg tett in téz ke dé sek rõl.

(3) A jövõ nem ze dé kek or szág gyû lé si biz to sa szük ség
ese tén a fel hí vott ha tó ság fel ügye le ti szer vé hez for dul hat.
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27/E.  § A ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé se elõtt a jövõ
nem ze dé kek or szág gyû lé si biz to sa a vég re haj tás fel füg -
gesz té sét kez de mé nyez he ti a ha tá ro za tot hozó szerv nél, ha 
az a nem jog erõs ha tá ro zat fel leb be zés re te kin tet nél kü li
vég re haj tá sát ren del te el, de a jövõ nem ze dé kek or szág -
gyû lé si biz to sa sze rint a ha tá ro zat jog sér tõ, és a vég re haj -
tás a kör nye zet ál la po tá ban hely re hoz ha tat lan kár ral jár na.

27/F.  § (1) A jövõ nem ze dé kek or szág gyû lé si biz to sa
– ha a köz igaz ga tá si ha tá ro za tot bí ró ság nem vizs gál ta
 felül – a ha tá ro za tot hozó szerv fel ügye le ti szer vé nél fel -
ügye le ti el já rást kez de mé nyez het azon jog erõs és vég re -
hajt ha tó ha tó sá gi ha tá ro zat tal szem ben, amely jog sza bály -
sér tõ, és vég re haj tá sa sér ti vagy ve szé lyez te ti a kör nye zet
ál la po tá nak fenn tart ha tó sá gát és je len tõs mér té kû kör nye -
zet ká ro so dás sal fe nye get. Eb ben az eset ben a ha tá ro zat tal
szem be ni fel ügye le ti el já rást le kell foly tat ni.

(2) A fel ügye le ti el já rás so rán a fel ügye le ti szerv a be -
nyúj tás tól szá mí tott har minc na pon be lül, a tes tü le ti for -
má ban mû kö dõ fel ügye le ti szerv a leg kö ze leb bi ülé sén ha -
tá roz, és ha tá ro za tát a meg ho za ta lá tól szá mí tott nyolc na -
pon be lül a jövõ nem ze dé kek or szág gyû lé si biz to sá val kö -
te les kö zöl ni.

(3) Ha a fel ügye le ti szerv az (1) be kez dés ben meg ha tá -
ro zott kez de mé nye zés sel nem ért egyet, il let ve azt ha tár -
idõ ben nem foly tat ja le, a jövõ nem ze dé kek or szág gyû lé si
biz to sa az er rõl  szóló ha tá ro zat kéz be sí té sé tõl, il let ve a
(2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ha tár idõ el tel té tõl szá mí -
tott har minc na pon be lül a köz igaz ga tá si ha tá ro za tok bí ró -
sá gi fe lül vizs gá la tá ra vo nat ko zó sza bá lyok sze rint kez de -
mé nyez he ti a ha tá ro zat bí ró sá gi fe lül vizs gá la tát.

(4) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott kez de mé nye zés -
ben a jövõ nem ze dé kek or szág gyû lé si biz to sa – a tu do má -
sá ra ju tás tól szá mí tott 30 na pon be lül, de leg ké sõbb a ha tá -
ro zat jog erõ re emel ke dé sé tõl szá mí tott 180 na pon be lül – a 
ha tá ro zat vég re haj tá sá nak fel füg gesz té sét is in dít vá nyoz -
hat ja.

(5) Ha a szerv nek az érin tett te vé keny sé gi kör ben fel -
ügye le ti szer ve nincs, a jövõ nem ze dé kek or szág gyû lé si
biz to sa a tu do má sá ra ju tás tól szá mí tott har minc na pon be -
lül a köz igaz ga tá si ha tá ro za tok bí ró sá gi fe lül vizs gá la tá ra
vo nat ko zó sza bá lyok sze rint kez de mé nyez he ti a ha tá ro zat
bí ró sá gi fe lül vizs gá la tát. A jövõ nem ze dé kek or szág gyû -
lé si biz to sa a kez de mé nye zé sé ben – a ha tá ro zat jog erõ re
emel ke dé sé tõl szá mí tott 180 na pon be lül – a ha tá ro zat
vég re haj tá sá nak fel füg gesz té sét is in dít vá nyoz hat ja.

27/G.  § (1) A jövõ nem ze dé kek or szág gyû lé si biz to sát a
jog sza bály ren del ke zé se alap ján kö te le zõ en tar tan dó, fel -
adat kör ével össze füg gõ köz meg hall ga tás ról ér te sí te ni
kell, ré szé re a köz meg hall ga tás ról ké szült jegy zõ köny vet
ké ré sé re meg kell kül de ni.

(2) A jövõ nem ze dé kek or szág gyû lé si biz to sa kez de mé -
nyez he ti, hogy a te le pü lé si ön kor mány zat, a kör nye zet vé -
del mi ha tó ság, a ter mé szet vé del mi ha tó ság vagy más ál -
lam igaz ga tá si szerv a jövõ nem ze dé kek or szág gyû lé si biz -
to sa fel adat kö ré be tar to zó ügy ben köz meg hall ga tást tart -

son. Ha a köz meg hall ga tást meg tart ják, arra az (1) be kez -
dést kell al kal maz ni.

27/H.  § (1) A jövõ nem ze dé kek or szág gyû lé si biz to sa a
fel ada tai el lá tá sa so rán bár ki tõl min den olyan kér dés ben
fel vi lá go sí tást kér het, amely a kör nye zet ál la po tá val és a
kör nye zet hasz ná la tá val össze függ het.

(2) A jövõ nem ze dé kek or szág gyû lé si biz to sa el já rá sa
so rán, an nak le foly ta tá sa ér de ké ben az el já rás tár gyá val
össze füg gõ összes irat ba be te kint het, il let ve irat ról má so -
la tot kér het, sze mé lyes ada tot, egyéb ada tot, kö rül ményt,
tényt, el já rást meg is mer het. Ha az irat az el já rás tár gyá val
össze nem füg gõ ada tot is tar tal maz, és az ada tok el kü lö ní -
té se azok bi zo nyí tó ere jé nek sé rel me nél kül nem le het sé -
ges, a jövõ nem ze dé kek or szág gyû lé si biz to sa az irat ban
sze rep lõ va la mennyi ada tot meg is mer he ti, azon ban az el -
já rás tár gyá val össze nem füg gõ ada tok meg vizs gá lá sá ra
csak ad dig a mér té kig jo go sult, amed dig meg gyõ zõ dik ar -
ról, hogy az adat nem függ össze az el já rás tár gyá val.

(3) A jövõ nem ze dé kek or szág gyû lé si biz to sa el já rá sa
so rán, an nak le foly ta tá sa ér de ké ben – ha az el já rás le foly -
ta tá sá hoz szük sé ges ada tok, kö rül mé nyek vagy té nyek
meg is me ré se más mó don nem biz to sít ha tó – min den olyan
he lyi ség be, in gat lan ra be lép het, ahol vissza for dít ha tat lan
kör nye zet ká ro so dás sal fe nye ge tõ te vé keny ség fo lyik.

(4) A ma gán ti tok, az üz le ti ti tok, az ál lam ti tok és szol -
gá la ti ti tok vagy a kü lön tör vény ben meg ha tá ro zott más ti -
tok a jövõ nem ze dé kek or szág gyû lé si biz to sát az
(1)–(3) be kez dés ben meg ha tá ro zott jo ga i nak gya kor lá sá -
ban nem aka dá lyoz hat ja, de a ti tok meg tar tá sá ra vo nat ko -
zó ren del ke zé sek – ha tör vény el té rõ en nem ren del ke zik –
rá néz ve is kö te le zõ ek.

(5) Az ál lam tit kot vagy a szol gá la ti tit kot érin tõ adat ke -
ze lés ese tén a jövõ nem ze dé kek or szág gyû lé si biz to sa jo -
ga it csak sze mé lye sen vagy az ál ta la kez de mé nye zett nem -
zet biz ton sá gi el len õr zé sen át esett mun ka tár sai út ján gya -
ko rol hat ja.

(6) Ha az (1)–(3) be kez dés ben meg ha tá ro zott jo ga i nak
gya kor lá sá hoz szük sé ges köz re mû kö dést a fel vi lá go sí tás
adá sa iránt meg ke re sett, az ira tok kal ren del ke zõ sze mély,
il let ve az in gat lan tu laj do no sa vagy hasz ná ló ja meg ta gad -
ja, arra a Fõ vá ro si Bí ró ság – a jövõ nem ze dé kek or szág -
gyû lé si biz to sa kez de mé nye zé sé re – kö te le zi. A Fõ vá ro si
Bí ró ság a ké re lem be ér ke zé sé tõl szá mí tott nyolc na pon be -
lül – szük ség ese tén sze mé lyes meg hall ga tás tar tá sá val –
nem pe res el já rás ban ha tá roz, amely ha tá ro za ta el len fel -
leb be zés nek nincs he lye.”

11.  § (1) Ez a tör vény a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép
ha tály ba, és 2008. ja nu ár 3-án ha tá lyát vesz ti.
 (2) A köz tár sa sá gi el nök e tör vény ki hir de té sét kö ve tõ
har minc na pon be lül tesz ja vas la tot a jövõ nem ze dé kek or -
szág gyû lé si biz to sá nak sze mé lyé re, aki meg vá lasz tá sa
ese tén leg ko ráb ban 2007. de cem ber 14-én lép hi va tal ba.
 (3) Ha tá lyát vesz ti a sze mé lyes ada tok vé del mé rõl és a
köz ér de kû ada tok nyil vá nos sá gá ról  szóló 1992. évi LXIII.
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tör vény 23.  § (1) be kez dé sé ben az „és köz tisz te let nek ör -
ven de nek” szö veg rész, az Obtv. 3.  § (2) be kez dé sé ben az
„ , és köz tisz te let nek ör ven de nek” szö veg rész, 5/A.  §
(1) be kez dé sé ben az „a (2) be kez dés ben fog lalt el té ré sek
figye lembe véte lével” szö veg rész, 5/A.  § (2) be kez dé se,
6.  §-a, 15.  § (2) be kez dé sé ben az „és hir de ti ki” szö veg -
rész, 15.  § (6) be kez dé sé ben a „vagy más mó don a tiszt sé -
gé re mél tat lan ná vált” szö veg rész, 15.  § (7) be kez dé se,
22.  § c) pont ja, 26.  § (2) be kez dé sé ben az „(an nak el nö -
két)” szö veg rész, 29.  § (1) be kez dés e) pont ja, 29.  § (1) be -
kez dés h) pont já ban a „kö te le zõ tag ság alap ján mû kö dõ”
szö veg rész, 29.  § (5) be kez dé se, mel lék le té nek V. pont ja.

 
(4) Az Obtv. 3.  § (1) be kez dé sé ben a „bün tet len elõ éle -

tû” szö veg rész he lyé be a „vá lasz tó jog gal ren del ke zõ” szö -
veg, 3.  § (2) be kez dé sé ben, 16.  § (2) be kez dé sé ben, 20.  §
(1) be kez dé sé ben, 21.  § (1) be kez dé sé ben, 25.  §-ában,
27.  § (1) be kez dé sé ben az „al kot má nyos” szö veg rész he -
lyé be az „alap ve tõ” szö veg, 15.  § (6) be kez dé sé ben a „nem 
tesz ele get” szö veg rész he lyé be a „ki lenc ven na pon túl me -
nõ en nem tesz ele get” szö veg, va la mint a „Men tel mi,
össze fér he tet len sé gi és man dá tum vizs gá ló” szö veg rész
he lyé be az „össze fér he tet len sé gi ügyek kel fog lal ko zó”
szö veg, 16.  § (1) be kez dé sé ben az „el já rá sa, en nek so rán
ho zott ha tá ro za ta (in téz ke dé se), il le tõ leg a ha tó ság in téz -
ke dé sé nek el mu lasz tá sa kö vet kez té ben al kot má nyos jo -
gaival össze füg gés ben sé re lem érte, vagy en nek köz vet len
ve szé lye áll fenn” szö veg rész he lyé be a „te vé keny sé ge so -
rán a be ad ványt be nyúj tó sze mély alap ve tõ jo ga i val össze -
füg gés ben visszás sá got oko zott” szö veg, 17.  § (4) be kez -
dé sé ben a „ha tá ro zat” szö veg rész he lyé be a „köz igaz ga tá -
si ha tá ro zat” szö veg, 18.  § (9) be kez dés a) és b) pont já ban
a „Pp. 13.  § (2) be kez dés” szö veg ré szek he lyé be a „pol gá ri 
per rend tar tás ról  szóló tör vény” szö ve gek, 21.  § (3) be kez -
dé sé ben az „a meg ke re sett szerv” szö veg rész he lyé be az
„a meg ke re sett szerv – a 20.  § (4) be kez dé sé ben meg ha tá -
ro zott szer vek ki vé te lé vel –” szö veg, 28.  § (2) be kez dé sé -
ben az „az or szág gyû lé si biz tos” szö veg rész he lyé be az
„az or szág gyû lé si biz tos a kü lön biz to sok kal egyet ér tés -
ben” szö veg, a mel lék let VII. 2. pont já ban a „szerv nek a
Ma gyar Köz tár sa ság ügyész sé gé rõl  szóló 1972. évi V. tör -
vény 9/A.  §-ában fog lalt te vé keny sé ge” szö veg rész he lyé -
be a „szerv tit kos in for má ció gyûj té se” szö veg lép.

 
(5) 2008. ja nu ár 2-án ha tá lyát vesz ti a Rend õr ség rõl

 szóló 1994. évi XXXIV. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló
2007. évi XC. tör vény 20.  § (3)–(5) be kez dé se, va la mint
22.  §-a.

 
(6) 2008. ja nu ár 2-án az Obtv. 18.  § (1) be kez dé sé ben

„ , a nem zet biz ton sá gi szol gá la tok, a rend õrség és a ren dé -
sze ti” szö veg rész he lyé be az „és a rend vé del mi” szö veg,
18.  § (6) be kez dé sé ben az „a nem zet biz ton sá gi szol gá la -
tok nál, a rend õrségnél, az Adó- és Pénz ügyi El len õr zõ Hi -
va tal nyo mo zó ha tó sá gá nál, a Vám- és Pénz ügy õr ség nél,”
szö veg rész he lyé be az „a rend vé del mi szer vek nél” szö veg, 
18.  § (7) be kez dé sé ben a „nem zet biz ton sá gi szol gá la tok, a
rend õrség, az Adó- és Pénz ügyi El len õr zõ Hi va tal nyo mo -

zó ha tó sá ga, a Vám- és Pénz ügy õr ség, va la mint az ügyész -
ség nyo mo zást vég zõ szer ve tit kos in for má ció gyûj tõ” szö -
veg rész he lyé be a „tit kos szol gá la ti esz kö zök és mód sze rek 
al kal ma zá sá ra jo go sult szer vek e” szö veg, a 18.  § (8) be -
kez dé sé ben az „a nem zet biz ton sá gi szol gá la tok nál, a rend -
õrségnél, az Adó- és Pénz ügyi El len õr zõ Hi va tal nyo mo zó 
ha tó sá gá nál, a Vám- és Pénz ügy õr ség nél, va la mint” szö -
veg rész he lyé be az „a rend vé del mi szer vek nél és” szö veg,
26.  § (3) be kez dé sé ben az „a nem zet biz ton sá gi szol gá la tok 
vagy a rend õrség” szö veg rész he lyé be a „vagy a rend vé -
del mi szer vek” szö veg lép.
 (7) Ha tá lyát vesz ti

a) a he lyi ön kor mány za tok ról  szóló 1990. évi LXV.
tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 1994. évi LXIII. tör vény 62.  § 
(2) be kez dés g) pont ja;

b) az ál lam pol gá ri jo gok or szág gyû lé si biz to sá ról  szóló 
1993. évi LIX. tör vény, a sze mé lyes ada tok vé del mé rõl és
a köz ér de kû ada tok nyil vá nos sá gá ról  szóló 1992. évi
LXIII. tör vény mó do sí tá sá ról, va la mint a nem ze ti és et ni -
kai ki sebb sé gek jo ga i ról  szóló 1993. évi LXXVII. tör vény
mó do sí tá sá ról és egyes ren del ke zé se i nek ha tály ba lép te té -
sé rõl  szóló 1994. évi LXXV. tör vény;

c) a köz ira tok ról, a köz le vél tá rak ról és a magánlevél -
tári anyag vé del mé rõl  szóló 1995. évi LXVI. tör vény
36.  §-a;

d) az egész ség ügyi hoz zá já ru lás ról  szóló 1996. évi
LXXXVIII. tör vény;

e) az or szág gyû lé si biz to sok jog ál lá sá val össze füg gés -
ben egyes tör vények mó do sí tá sá ról  szóló 1997. évi
XXXIV. tör vény;

f) a pol gá rok sze mé lyi ada ta i nak ke ze lé sé vel össze füg -
gõ egyes tör vények mó do sí tá sá ról  szóló 1999. évi LXXII.
tör vény;

g) az ál lam pol gá ri jo gok or szág gyû lé si biz to sá ról  szóló 
1993. évi LIX. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 2001. évi
XC. tör vény;

h) az egyes köz ha tal mi fel ada to kat el lá tó, va la mint
köz va gyon nal gaz dál ko dó tiszt sé ge ket be töl tõ sze mé lyek
össze fér he tet len sé gé rõl és va gyon nyi lat ko zat-té te li kö te -
le zett sé gé rõl  szóló 2001. évi CII. tör vény;

i) a sze mé lyes ada tok vé del mé rõl és a köz ér de kû ada -
tok nyil vá nos sá gá ról  szóló 1992. évi LXIII. tör vény mó -
do sí tá sá ról  szóló 2003. évi XLVIII. tör vény;

j) a sze mé lyes ada tok vé del mé rõl és a köz ér de kû ada -
tok nyil vá nos sá gá ról  szóló 1992. évi LXIII. tör vény mó -
do sí tá sá ról  szóló 2005. évi XIX. tör vény;

k) az egyes tör vények men tel mi jog ra vo nat ko zó ren -
del ke zé se i nek mó do sí tá sá ról  szóló 2006. évi LXXXVII.
tör vény;

l) az ál lam pol gá ri jo gok or szág gyû lé si biz to sá ról  szóló
1993. évi LIX. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 2007. évi
XXXVII. tör vény.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke
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A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

Az egészségügyi miniszter
51/2007. (XI. 30.) EüM

rendelete

a népjóléti ágazatba tartozó egyes államigazgatási
eljárásokért és igazgatási jellegû szolgáltatásokért

fizetendõ díjakról  szóló
50/1996. (XII. 27.) NM rendelet módosításáról

Az il le té kek rõl  szóló 1990. évi XCIII. tör vény
67.  §-ának (2) be kez dé sé ben fog lalt fel ha tal ma zás alap -
ján – a pénz ügy mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló
169/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § b) pont já ban meg -
ál la pí tott fel adat kör ben el já ró pénz ügy mi nisz ter rel egyet -
ér tés ben –, az egész ség ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö -
ré rõl  szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §
a) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va a kö -
vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A nép jó lé ti ága zat ba tar to zó egyes ál lam igaz ga tá si el já -
rá so kért és igaz ga tá si jel le gû szol gál ta tá so kért fi ze ten dõ
dí jak ról  szóló 50/1996. (XII. 27.) NM ren de let (a továb -
biak ban: R.) 1.  §-a he lyé be az aláb bi ren del ke zés lép:

„1.  § E ren de let ha tá lya ki ter jed a ma gán sze mé lyek re, 
jogi sze mé lyek re, jogi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ
szer ve ze tek re (a továb biak ban együtt: díj fi ze tés re kö te -
le zett), ha ké rel mük re az egész ség ügyi mi nisz ter vagy
az Egész ség ügyi Mi nisz té ri um, az Egész ség ügyi En ge -
dé lye zé si és Köz igaz ga tá si Hi va tal, il let ve az Ál la mi
Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol gá lat, az Or szá gos 
Egész ség biz to sí tá si Pénz tár és a me gyei egész ség biz to -
sí tá si pénz tá rak (a továb biak ban együtt: In té zet) e ren -
de let 1. szá mú mel lék le té ben, to váb bá az atom ener gi á -
ról  szóló 1996. évi CXVI. tör vény egyes ren del ke zé se i -
nek vég re haj tá sá ról  szóló 16/2000. (VI. 8.) EüM ren de -
let 13. szá mú mel lék le té ben, va la mint a ve szé lyes anya -
gok kal és a ve szé lyes ké szít mé nyek kel kap cso la tos
egyes el já rá sok, il let ve te vé keny sé gek rész le tes sza bá -
lya i ról  szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM ren de let 14. szá -
mú mel lék le té ben sze rep lõ ál lam igaz ga tá si el já rást
vagy igaz ga tá si jel le gû szol gál ta tást (a továb biak ban
együtt: igaz ga tá si szol gál ta tás) vé gez.”

2.  §

Az R. 1. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 1. szá mú
mel lék le te lép.

3.  §

Az R. 3. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 2. szá mú
mel lék le te lép.

4.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha -
tály ba, ren del ke zé se it a ha tály ba lé pést köve tõen in dult el -
já rá sok ban kell al kal maz ni.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) az R. 5. szá mú mel lék le te,
b) a nép jó lé ti ága zat ba tar to zó egyes ál lam igaz ga tá si

el já rá so kért és igaz ga tá si jel le gû szol gál ta tá so kért fi ze ten -
dõ dí jak ról  szóló 50/1996. (XII. 27.) NM ren de let mó do sí -
tá sá ról  szóló 52/1997. (XII. 20.) NM ren de let,

c) a nép jó lé ti ága zat ba tar to zó egyes ál lam igaz ga tá si
el já rá so kért és igaz ga tá si jel le gû szol gál ta tá so kért fi ze ten -
dõ dí jak ról  szóló 50/1996. (XII. 27.) NM ren de let mó do sí -
tá sá ról  szóló 49/1999. (X. 15.) EüM ren de let,

d) a nép jó lé ti ága zat ba tar to zó egyes ál lam igaz ga tá si
el já rá so kért és igaz ga tá si jel le gû szol gál ta tá so kért fi ze ten -
dõ dí jak ról  szóló 50/1996. (XII. 27.) NM ren de let mó do sí -
tá sá ról  szóló 8/2000. (III. 24.) EüM ren de let,

e) a nép jó lé ti ága zat ba tar to zó egyes ál lam igaz ga tá si
el já rá so kért és igaz ga tá si jel le gû szol gál ta tá so kért fi ze ten -
dõ dí jak ról  szóló 50/1996. (XII. 27.) NM ren de let mó do sí -
tá sá ról  szóló 5/2001. (II. 22.) EüM ren de let,

f) a nép jó lé ti ága zat ba tar to zó egyes ál lam igaz ga tá si
el já rá so kért és igaz ga tá si jel le gû szol gál ta tá so kért fi ze -
ten dõ dí jak ról  szóló 50/1996. (XII. 27.) NM ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 32/2003. (V. 21.) ESZCSM ren -
delet,

g) a nép jó lé ti ága zat ba tar to zó egyes ál lam igaz ga tá si 
el já rá so kért és igaz ga tá si jel le gû szol gál ta tá so kért fi ze -
ten dõ dí jak ról  szóló 50/1996. (XII. 27.) NM ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 71/2004. ( VIII. 11.) ESZCSM ren -
de let,

h) a nép jó lé ti ága zat ba tar to zó egyes ál lam igaz ga tá si
el já rá so kért és igaz ga tá si jel le gû szol gál ta tá so kért fi ze ten -
dõ dí jak ról  szóló 50/1996. (XII. 27.) NM ren de let mó do sí -
tá sá ról  szóló 58/2005. (XII. 20.) EüM ren de let,

i) a nép jó lé ti ága zat ba tar to zó egyes ál lam igaz ga tá si el -
já rá so kért és igaz ga tá si jel le gû szol gál ta tá so kért fi ze ten dõ
dí jak ról  szóló 50/1996. (XII. 27.) NM ren de let mó do sí tá -
sá ról  szóló 70/2005. (XII. 29.) EüM ren de let
ha tá lyát vesz ti.

(3) Ez a ren de let a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon ha tá -
lyát vesz ti.

Dr. Hor váth Ág nes s. k.,
egész ség ügyi mi nisz ter
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1. számú melléklet az 51/2007. (XI. 30.) EüM rendelethez

„1. szá mú mel lék let az 50/1996. (XII. 27.) NM ren de let hez

I. Egyes anya gok kal kap cso la tos igaz ga tá si szol gál ta tá sok

I.1. Fa anyag-vé dõ sze rek te le pü lés- és kör nye zet-egész ség ügyi, va la mint
mun ka-egész ség ügyi és élel me zés-egész ség ügyi szem pont ból tör té nõ
ko or di nált szakvéleményezése

115 300 Ft

I.2. Ro var-, rág csá ló ir tó szer és ro var ri asz tó szer for ga lom ba ho za ta lá nak
engedélyezése

107 100 Ft

I.3. Ro var-, rág csá ló ir tó szer, va la mint ro var ri asz tó szer szak vé le mé nye zé se
for ga lom ba hozatalhoz

I.3.1. Ro var ir tó sze rek szak vé le mé nye zé se 296 500 Ft

I.3.2. Ro var ri asz tó sze rek szak vé le mé nye zé se 159 500 Ft

I.3.3. Rág csá ló ir tó szer szak vé le mé nye zé se 218 900 Ft

I.4. Ir tó szer fel hasz ná lás en ge dé lye zé se 9 300 Ft

I.5. Ivó víz el lá tás ban fel hasz nál ha tó anya gok több in té ze tet érin tõ ko or di nált
szak vé le mé nye zé se

112 500 Ft

I.6. Fer tõt le ní tõ szer for ga lom ba ho za ta lá nak és fer tõt le ní té si tech no ló gia
engedélyezése

94 200 Ft/anyag

I.7. A ve szé lyes ve gyi anya gok ki vi te lé rõl és be ho za ta lá ról  szóló 304/2003/EK
eu ró pai par la men ti és ta ná csi ren de let 7. cik ke sze rin ti kiviteli bejelentés

17 400 Ft

II. Koz me ti kai ké szít mé nyek kel kap cso la tos igaz ga tá si szol gál ta tá sok

II.1. Koz me ti kai ter mé ket gyár tó te vé keny ség be je len té se 11 200 Ft

II.2. INCI jegy zék ben nem sze rep lõ, va la mint elõ írt ha tár ér ték tõl, il let ve
fel té te lek tõl el té rõ mó don fel hasz nál ni kí vánt anyag koz me ti kai célú
fel hasz ná lá sá nak en ge dé lye zé se anya gon ként és a VI. pont ban fel so rolt
la bo ra tó ri u mi – ké mi ai, mik ro bi o ló gi ai – vizs gá la tok közül szükségesen
elvégzettek díjának összege

33 600 Ft

II.3. Cso ma go lá son az össze te võ(k) fel tün te té se mel lõ zé sé nek en ge dé lye zé se 33 600 Ft

II.4. A II.3. pont ban sze rep lõ en ge dély meg hosszab bí tá sa 22 470 Ft

II.5. Koz me ti kai ter mék nyil ván tar tás ba vé te le ren del te tés sze rin ti termékenként 9 700 Ft

II.6. Koz me ti kai ter mé kek nyil ván tar tás ba vett ada ta i nak mó do sí tá sa
termékenként

5 000 Ft

II.7. Koz me ti kai ter mé kek ter mék in for má ci ós do ku men tá ci ó já nak ellenõrzése 28 000 Ft

III. Egész ség ügyi te vé keny ség gel kap cso la tos igaz ga tá si szol gál ta tá sok

III.1. A gyógy szer nek nem mi nõ sü lõ gyógy ha tá sú anya gok és ké szít mé nyek
elõ ál lí tá sa köz egész ség ügyi-jár vány ügyi fel té te le i nek minõsítése

12 900 Ft

III.2. Egész ség ügyi szol gál ta tó te vé keny ség meg kez dé sé hez szük sé ges mû kö dé si
en ge dé lye zé si eljárás

[Több mû kö dé si en ge dély egy ha tá ro zat ba tör té nõ fog la lá sa ese tén a dí jat az 
il le té kek rõl  szóló 1990. évi XCIII. tör vény 31.  § (4) be kez dé se sze rint kell
megfizetni.]

III.2.1. Mû kö dé si en ge dé lye zé si el já rás 27 400 Ft

III.2.2. Mû kö dé si en ge dély mó do sí tá sa 27 400 Ft

III.3. Gyógy szer tár mû kö dé si en ge dé lye zé si eljárás
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III.3.1. Gyógy szer tár mû kö dé se meg kez dé sé nek az en ge dé lye zé se 54 900 Ft

III.3.2. Sze mé lyes gyógy szer tár mû köd te té si jog (sze mé lyi jog) en ge dé lye zé se 20 800 Ft

III.3.3. Mû kö dé si en ge dély mó do sí tá sa 16 500 Ft

III.3.4. Gyógy szer kis ke res ke del mi for gal ma zá sá nak en ge dé lye zé se 54 900 Ft

III.4. Im mun bi o ló gi ai ké szít mé nyek egy gyár tá si té te lé nek vizs gá la ta (minõsítés)

III.4.1. Kül föl di ké szít mény, kül föl di ha tó sá gi bi zony lat tal 277 000 Ft

III.4.2. Ké szít mény ha tó sá gi bi zony lat nél kül 552 000 Ft

IV. Vi zek kel kap cso la tos köz egész ség ügyi igaz ga tá si szol gál ta tá sok

IV.l. La bo ra tó ri um nak a köz für dõk für dõ vi zé nek el len õr zé sé re tör té nõ
feljogosítása

92 300 Ft

IV.2. Für dõ víz (ter mé sze tes für dõ és me den ce víz) bak te ri o ló gi ai vizs gá la ta ki je lölt 
für dõ he lyen ként, illetve medencénként

IV.2.1. Egy sze rû 15 300 Ft

IV.2.2. Rész le tes 21 300 Ft

IV.2.3. Für dõ vi zek ké mi ai vizs gá la ta 15 700 Ft

IV.3. Ivó víz vizs gá lat min tán ként

IV.3.1. Egy sze rû ké mi ai 15 700 Ft

IV.3.2. Egy sze rû bak te ri o ló gi ai 9 900 Ft

IV.3.3. Rész le tes bak te ri o ló gi ai 15 700 Ft

IV.3.4. Rész le tes bak te ri o ló gi ai és P. ae ru gi no sa 19 100 Ft

IV.3.5. Rész le tes, az Eu ró pai Unió elõ írása sze rin ti ké mi ai, bak te ri o ló gi ai, biológiai 274 200 Ft

IV.4. Víz mik ro szkó pos bi o ló gi ai vizs gá la ta min tán ként

IV.4.1. Egy sze rû 7 600 Ft

IV.4.2. Rész le tes 13 300 Ft

IV.5. Víz to xi ko ló gi ai vizs gá lat (négy akut teszt) min tán ként

IV.5.1. Szenny víz 79 500 Ft

IV.5.2. Szenny ví zen kí vül min den más víz 41 200 Ft

IV.6. Vi zes ki vo nat öko to xi ko ló gi ai vizs gá la ta (négy akut teszt) min tán ként 86 200 Ft

IV.7. Gyógy für dõ in téz mény ter ve zé sé hez, lé te sí té sé hez, át ala kí tá sá hoz és
meg szün te té sé hez szük sé ges elõ ze tes egyetértés megadása

10 600 Ft

IV.8. Gyógy für dõ in téz mény terv do ku men tá ci ó já nak or vos szak mai véleményezése 31 300 Ft

IV.9. Gyógy für dõ in téz mény meg ne ve zé sé nek és gyó gyá sza ti célú
hasz ná lat ba vé te lé nek engedélyezése

85 700 Ft

IV.10. El is mert ás vány víz meg ne ve zés hasz ná la tá nak és gyó gyá sza ti célú
hasz ná lat ba vé te lé nek, to váb bá mes ter sé ges ás vány víz elõ ál lí tá sá nak
engedélyezése

43 000 Ft

IV.11. El is mert ás vány víz gyógy víz zé tör té nõ át mi nõ sí té se és gyó gyá sza ti célú
hasz ná lat ba vé te lé nek en ge dé lye zé se elõ ze tes szakvéleménnyel együtt

31 700 Ft

IV.12. Gyógy víz meg ne ve zés hasz ná la tá nak, il let ve gyó gyá sza ti célú
fel hasz ná lá sá nak, va la mint for ga lom ba ho za ta lá nak en ge dé lye zé se elõ ze tes
szakvéleménnyel

75 800 Ft

IV.13. Gyógy iszap és egyéb ter mé sze tes gyógy té nye zõk meg ne ve zé sé nek és
gyó gyá sza ti célú hasz ná lat ba vé te lé nek en ge dé lye zé se elõ ze tes
szakvéleménnyel együtt

75 900 Ft
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IV.14. Ko ráb ban ki adott en ge dély mó do sí tá sa, fe lül vizs gá la ta A IV.9–IV.13. pon tok
díj té te le i nek 50%-a

IV.15. Egye di fel men tés víz for ga tó be ren de zés te le pí té se alól 33 100 Ft

IV.16. Köz für dõk üze mel te té si sza bály za tá nak jó vá ha gyá sa 33 100 Ft

IV.17. Ter mé sze tes für dõ he lyek üze mel te té si sza bály za tá nak jóváhagyása 33 100 Ft

IV.18. Ivó víz-ha tár ér ték aló li el té ré si en ge dély, víz mi nõ sé gi jel lem zõ mé ré se alóli
felmentés

31 600 Ft

IV.19. Ivó víz szol gál ta tó víz ke ze lé se so rán vég zen dõ vizs gá la tok ra vo nat ko zó
vizs gá la ti terv jóváhagyása

13 800 Ft

V. Élel mi sze rek kel kap cso la tos igaz ga tá si szol gál ta tá sok

V.1. Kü lön le ges táp lál ko zá si célú élel mi sze rek be je len té se 16 800 Ft

V.2. Ét rend-ki egé szí tõ ké szít mé nyek be je len té se 16 800 Ft

V.3. Ke res ke del mi te vé keny ség meg kez dé sé hez köz egész ség ügyi hoz zá já ru lás
adása

22 700 Ft

V.4. Ke res ke del mi szál lás hely mû köd te té sé hez köz egész ség ügyi hoz zá já ru lás
adása

22 700 Ft

V.5. Ét kez te té si be ren de zés élel me zés-egész ség ügyi mi nõ sí té se 74 400 Ft

V.6. Nö vé nyek, nö vé nyi ter mé kek szennye zõ anyag-tar tal má nak el len õr zé se

V.6.1. Vé kony ré teg-kro ma to grá fi ás vizs gá lat 12 900 Ft

V.6.2. Spekt ro fo to met ri ás vizs gá lat 11 200 Ft

V.6.3. Gáz kro ma to grá fi ás vizs gá lat 20 700 Ft

V.6.4. Fo lya dék kro ma to grá fi ás vizs gá lat 31 100 Ft

V.6.5. Atom ab szorp ci ós spekt ro fo to met ri ás vizs gá lat (fé men ként) 12 200 Ft

V.6.6. Eli sa-teszt 14 900 Ft

V.6.7. Gá zo sí tó szer ma ra dék-vizs gá lat 8 500 Ft

V.7. Élel mi sze rek al kal mi áru sí tá sá nak en ge dé lye zé se 12 300 Ft

VI. Koz me ti kai ké szít mé nyek vizs gá la ta

VI.1. Ké mi ai vizs gá la tok

VI.1.1. Ér zék szer vi vizs gá la tok 2 700 Ft

VI.1.2. Etil al ko hol ban old ha tó, old ha tat lan rész 8 600 Ft

VI.1.3. Víz gõz desz til lá lás 4 600 Ft

VI.1.4. Al ko hol desz til lá lás 4 900 Ft

VI.1.5. UV-flu o resz cen cia pró ba 4 900 Ft

VI.1.6. Lú gos ság (TITR) 2 400 Ft

VI.1.7 Sav-lúg tar ta lom (TITR) 2 800 Ft

VI.1.8. Tio gli kol sav (TITR) 6 700 Ft

VI.1.9. Nát ri um szul fid (TITR) 6 300 Ft

VI.1.10. Sza bad al ká li tar ta lom (TITR) 6 000 Ft

VI.1.11. Sav szám (TITR) 7 900 Ft

VI.1.12. Bor sav (TITR) 8 300 Ft

VI.1.13. Sza li cil sav (TITR) 10 000 Ft

VI.1.14. Nát ri um la u ril szul fát (TITR) 4 600 Ft

VI.1.15. Víz tar ta lom (Karl Fis cher) 11 500 Ft
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VI.1.16. pH-mé rés (mû sze res) 2 000 Ft

VI.1.17. Al ko ho lok (GC) 17 500 Ft

VI.1.18. Klo ro form (GC) 21 100 Ft

VI.1.19. For mal de hid (SPF) 23 000 Ft

VI.1.20. Ége tõ su ga rak el nye lé se, bar ní tó su ga rak át eresz té se (SPF) 26 500 Ft

VI.1.21. Il lat anyag-össze ha son lí tó (SPF) 14 600 Ft

VI.1.22. Il lat anyag-össze ha son lí tó (GC) 15 900 Ft

VI.1.23. Ret ion sav (SPF) 12 500 Ft

VI.1.24. Ben zo il per oxid (SPF) 11 900 Ft

VI.1.25. He xak lo ro fén (SPF) 13 000 Ft

VI.1.26. Gli ce rin tar ta lom (TITR) 8 000 Ft

VI.1.27. Alu mí ni um tar ta lom meg ha tá ro zás (AAS) 8 800 Ft

VI.1.28. Flu o rid ion (mû sze res) 14 700 Ft

VI.1.29. Ti tán-oxid meg ha tá ro zás 12 600 Ft

VI.1.30. Sze lén (AAS) 13 500 Ft

VI.1.31. Mér ge zõ fém (ólom, hi gany, nik kel, bá ri um) (AAS) 19 000 Ft

VI.1.32. An ti oxi dáns meg ha tá ro zás (VRK) 9 500 Ft

VI.2. Mik ro bi o ló gi ai vizs gá la tok 23 415 Ft

Rö vi dí té sek:

AAS atom ab szorp ci ós spekt ro fo to met ria

SPF spekt ro fo to met ria

VRK vé kony ré teg-kro ma to grá fia

GC gáz kro ma to grá fia

PC pa pír kro ma to grá fia

TITR tit ri met ri ás

VII. Köz egész ség ügyi igaz ga tá si szol gál ta tá sok

VII.1. A fod rász-, a koz me ti kus-, a láb ápo ló ipar ra vo nat ko zó köz egész ség ügyi
sza bá lyok egyes ren del ke zé sei aló li el té rés engedélyezése

19 900 Ft

VII.2. Légi szú nyog ir tás en ge dé lye zé se 16 800 Ft

VII.3. Ivó víz el lá tás ban fel hasz nál ha tó anyag en ge dé lye zé se 94 200 Ft/anyag

VII.4. Ta nu ló if jú ság tá bo roz ta tá sá nak en ge dé lye zé se 20 800 Ft

VIII. A ká bí tó sze rek kel, il let ve pszi cho tróp anya gok kal kap cso la tos igaz ga tá si
szolgáltatások

VIII.1. Te vé keny sé gi en ge dély elsõ ki adá sa, fel újí tá sa

VIII.1.1. Ká bí tó sze rek re 300 000 Ft

VIII.1.2. Pszi cho tróp anya gok ra 300 000 Ft

VIII.1.3. Ká bí tó sze rek re és pszi cho tróp anya gok ra 450 000 Ft

VIII.2. Te vé keny sé gi en ge dély mó do sí tá sa 60 000 Ft

VIII.3. Ipa ri mák éves ter mesz te té si en ge dély ki adá sa 100 000 Ft

VIII.4. Ese ti tu do má nyos ku ta tá si en ge dély kiadása 10 000 Ft

VIII.5. Ese ti ex port-im port en ge dély ki adá sa szál lít má nyon ként 60 000 Ft
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VIII.6. Ipa ri vagy ét ke zé si mák szal ma és dí szí tõ mák, va la mint mák- és
kan na bisz nö vény min den ré szé re ese ti ex port-im port en ge dély ki adá sa
szállítmányonként

10 000 Ft

VIII.7. Becs lés mó do sí tá si ké re lem, té te len ként 50 000 Ft

VIII.8. Mák mag tisz tí tó, mák- vagy kan na bisz nö vényt ex por tá ló vagy im por tá ló
gaz dál ko dó szer ve ze tek nyil ván tar tás ba vétele

10 000 Ft

VIII.9. Meg sem mi sí té si en ge dély ki adá sa 10 000 Ft

IX. Az or vos tech ni kai esz kö zök nyil ván tar tás ba vé te lé vel és
meg fe le lõ ség ér té ke lé si el já rá sa i val kap cso la tos igazgatási szolgáltatások

IX.1. Az Egész ség ügyi En ge dé lye zé si és Köz igaz ga tá si Hi va tal ál tal tör té nõ
nyil ván tar tás ba vé tel (ki vé ve IVD re a gen sek, -szár ma zé kok, egyéb anyagok)

71 900 Ft/re giszt rá ció

IX.2. Ren de lés re ké szí tett gyó gyá sza ti se géd esz kö zök gyár tó i nak nyil ván tar tás ba
vé te le a IX.4. pont alapján

6 000 Ft/re giszt rá ció

IX.3. Vizs gá ló, el len õr zõ és ta nú sí tó szer ve ze tek ki je lö lé se és ellenõrzése 124 000 Ft/eset

IX.4. A gyó gyá sza ti se géd esz kö zök tár sa da lom biz to sí tá si tá mo ga tás ba tör té nõ
be fo ga dá sá ról, tá mo ga tás sal tör té nõ ren de lé sé rõl, for gal ma zá sá ról,
ja ví tá sá ról és köl csön zé sé rõl  szóló 14/2007. (III. 14.) EüM ren de let
16. szá mú mel lék le té ben és az or vos tech ni kai esz kö zök rõl  szóló 16/2006.
(III. 27.) EüM ren de let 8. szá mú mel lék le té ben meg ha tá ro zott
kö ve tel mé nyek tel je sí té sé nek el len õr zé se
1–5 fõs te lep hely ese tén
6–10 fõs te lep hely ese tén
10 fõ fe let ti te lep hely ese tén
Az ezen al pont alap ján fi ze ten dõ díj 67%-33%-os arány ban meg osz lik az
ORKI és az Egész ség ügyi En ge dé lye zé si és Közigazgatási Hivatal között. 
A 67%-nak megfelelõ összeg kifizetésérõl az EEKH gondoskodik.

140 000 Ft
205 000 Ft
377 000 Ft

IX.5. A IX.1–IX.4. és IX.6. pontok sze rin ti do ku men tu mok ban adat vál to zá sok
(név, cím, ter mék meg ne ve zé se stb.) át ve ze té se adatfajtánként

5 500 Ft

IX.6. Az in vit ro di ga nosz ti kai re a gen sek, -szár ma zé kok stb. EEKH ál tal tör té nõ
nyil ván tar tás ba vé te le esz köz cso por ton ként

5 900 Ft

IX.7. Ha tá ro zat ki ál lí tá sa ha zai gyár tá sú or vos tech ni kai esz köz EU-n kí vül tör té nõ
for gal ma zá sá hoz (angol nyelven)

5 200 Ft

X. Ta nács adó csa lád vé del mi szol gá lat mû kö dé sé nek meg kez dé sé hez szük sé ges
engedély kiadása

20 100 Ft

XI. Eu ró pai Egész ség biz to sí tá si Kár tya, il let ve TAJ szá mot iga zo ló ok mány
ki adás sal kap cso la tos igaz ga tá si szolgáltatás

XI.1. Eu ró pai Egész ség biz to sí tá si Kár tya ki adá sa a kö te le zõ egész ség biz to sí tás
el lá tá sa i ról  szóló 1997. évi LXXXIII. tör vény 27.  §-ának (12) be kez dé se
szerinti esetben

díj azo nos az ál ta lá nos
té te lû el já rá si il le ték

össze gé vel

XI.2. TAJ szá mot iga zo ló ok mány ki adá sa a sze mély azo no sí tó jel he lyé be lépõ
azo no sí tá si mó dok ról és az azo no sí tó kó dok hasz ná la tá ról  szóló 1996. évi
XX. tör vény 10.  §-a szerinti esetben

díj azo nos az ál ta lá nos
té te lû el já rá si il le ték

össze gé vel

XII. A ke re sõ kép te len ség és a ke re sõ ké pes ség or vo si el bí rá lá sá ról és an nak
el len õr zé sé rõl  szóló 102/1995. (VIII. 25.) Korm. ren de let 6.  §-ának
(3) be kez dé se alap ján a mun ka vál la ló ke re sõ kép te len sé ge fe lül vizs gá la tá nak
munkáltató általi kezdeményezése

15 800 Ft”
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2. számú melléklet az 51/2007. (XI. 30.) EüM rendelethez

„3. szá mú mel lék let az 50/1996. (XII. 27.) NM ren de let hez

Az igazgatási szolgáltatási díjak beszedésére jogosult gazdálkodó szervezetek
és bankszámlaszámuk

Egész ség ügyi Mi nisz té ri um 10032000-01491838-00000000

Egész ség ügyi En ge dé lye zé si és Köz igaz ga tá si Hivatal 10032000-00285788-00000000

Or szá gos Epi de mi o ló gi ai Köz pont 10032000-00290043-00000000

Or szá gos Élel mi szer biz ton sá gi és Táp lál ko zás tu do má nyi Intézet 10032000-00290050-00000000

Or szá gos Ké mi ai Biz ton sá gi In té zet 10032000-00290421-00000000

Or szá gos Kör nye zet egész ség ügyi In té zet 10032000-00290438-00000000

Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal 10032000-00281519-00000000

Or szá gos Fre de ric Jo li ot-Cu rie Su gár bi o ló gi ai és Su gár egész ség ügyi Kutató
Intézet

10032000-00290445-00000000

ÁNTSZ Dél-al föl di Re gi o ná lis In té ze te 10026005-00290201-00000000

ÁNTSZ Észak-al föl di Re gi o ná lis In té ze te 10045002-00290184-00000000

ÁNTSZ Észak-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis In té ze te 10035003-00290177-00000000

ÁNTSZ Nyu gat-du nán tú li Re gi o ná lis In té ze te 10033001-00290218-00000000

ÁNTSZ Dél-du nán tú li Re gi o ná lis In té ze te 10039007-00290225-00000000

ÁNTSZ Kö zép-du nán tú li Re gi o ná lis In té ze te 10048005-00290256-00000000

ÁNTSZ Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis In té ze te 10032000-00290160-00000000

Or szá gos Egész ség biz to sí tá si Pénz tár 10032000-01301005-00000000

Bács-Kis kun Me gyei Egész ség biz to sí tá si Pénz tár 10025004-01743764-00000000

Ba ra nya Me gyei Egész ség biz to sí tá si Pénztár 10024003-01743757-00000000

Bé kés Me gyei Egész ség biz to sí tá si Pénz tár 10026005-01743771-00000000

Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Egész ség biz to sí tá si Pénztár 10027006-01743788-00000000

Csong rád Me gyei Egész ség biz to sí tá si Pénz tár 10028007-01743795-00000000

Fej ér Me gyei Egész ség biz to sí tá si Pénz tár 10029008-01743805-00000000

Fõ vá ro si és Pest Me gyei Egész ség biz to sí tá si Pénztár 10032000-01743939-00000000

Gyõr-Mo son-Sop ron Me gyei Egész ség biz to sí tá si Pénztár 10033001-01743812-00000000

Haj dú-Bi har Me gyei Egész ség biz to sí tá si Pénztár 10034002-01743829-00000000

He ves Me gyei Egész ség biz to sí tá si Pénz tár 10035003-01743836-00000000

Jász-Nagy kun-Szol nok Me gyei Egész ség biz to sí tá si Pénztár 10045002-01743881-00000000

Ko má rom-Esz ter gom Me gyei Egész ség biz to sí tá si Pénztár 10036004-01743843-00000000

Nóg rád Me gyei Egész ség biz to sí tá si Pénz tár 10037005-01743850-00000000

So mogy Me gyei Egész ség biz to sí tá si Pénz tár 10039007-01743867-00000000

Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Egész ség biz to sí tá si Pénztár 10044001-01743874-00000000

Tol na Me gyei Egész ség biz to sí tá si Pénz tár 10046003-01743898-00000000

Vas Me gyei Egész ség biz to sí tá si Pénz tár 10047004-01743908-00000000

Veszp rém Me gyei Egész ség biz to sí tá si Pénz tár 10048005-01743915-00000000

Zala Me gyei Egész ség biz to sí tá si Pénz tár 10049006-01743922-00000000”
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Az egészségügyi miniszter
52/2007. (XI. 30.) EüM

rendelete

a veszélyes anyagokkal és a veszélyes 
készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások,

illetve tevékenységek részletes szabályairól  szóló
44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet módosításáról

Az il le té kek rõl  szóló 1990. évi XCIII. tör vény
67.  §-ának (2) be kez dé sé ben, to váb bá a ké mi ai biz ton ság -
ról  szóló 2000. évi XXV. tör vény 34.  § (4) be kez dé se
a) pont já nak ae) és ah) al pont ja i ban fog lalt fel ha tal ma zás
alap ján – a pénz ügy mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl
 szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § b) pont já -
ban meg ál la pí tott fel adat kör ben el já ró pénz ügy mi nisz ter -
rel egyet ér tés ben –, az egész ség ügyi mi nisz ter fel adat- és
ha tás kö ré rõl  szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let
1.  § a) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va a 
kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A ve szé lyes anya gok kal és a ve szé lyes ké szít mé nyek kel 
kap cso la tos egyes el já rá sok, il let ve te vé keny sé gek rész le -
tes sza bá lya i ról  szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM ren de let
14. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let mel lék le te lép.

2.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha -
tály ba, ren del ke zé se it a ha tály ba lé pé sét köve tõen in dult
el já rá sok ban kell al kal maz ni.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) a ve szé lyes anya gok kal és a ve szé lyes ké szít mé -

nyek kel kap cso la tos egyes el já rá sok, il let ve te vé keny sé -
gek rész le tes sza bá lya i ról  szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 30/2003. (V. 21.) ESZCSM
ren de let,

b) a ve szé lyes anya gok kal és a ve szé lyes ké szít mé -
nyek kel kap cso la tos egyes el já rá sok, il let ve te vé keny sé -
gek rész le tes sza bá lya i ról  szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 61/2004. (VII. 12.) ESZCSM 
ren de let,

c) a ve szé lyes anya gok kal és a ve szé lyes ké szít mé -
nyek kel kap cso la tos egyes el já rá sok, il let ve te vé keny sé -
gek rész le tes sza bá lya i ról  szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 73/2004. (VIII. 11.)
ESZCSM ren de let,

d) a ve szé lyes anya gok kal és a ve szé lyes ké szít mé -
nyek kel kap cso la tos egyes el já rá sok, il let ve te vé keny sé -
gek rész le tes sza bá lya i ról  szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 60/2005. (XII. 20.) EüM ren -
de let
ha tá lyát vesz ti.

(3) Ez a ren de let a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon ha tá -
lyát vesz ti.

Dr. Hor váth Ág nes s. k.,

egész ség ügyi mi nisz ter

Melléklet

az 52/2007. (XI. 30.) EüM rendelethez

„14. számú melléklet
 a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelethez

A veszélyes anyagokkal és veszélyes
készítményekkel kapcsolatos egyes igazgatási jellegû

szolgáltatásokért fizetendõ igazgatás-szolgáltatási
díjak és azok mértéke

Ve szé lyes
anyag gal
vagy
ve szé lyes
ké szít ménnyel 
foly ta tott
te vé keny ség
be je len té se

6000 Ft/te lep hely

Ve szé lyes
anyag vagy
ve szé lyes
ké szít mény
be je len té se

6600 Ft/anyag vagy
ké szít mény

Törzs köny -
ve zés* 
(1 t fe lett)

évi < 10 t, hal mo zott < 50 t 1 457 600 Ft

évi ³ 10 t, hal mo zott > 50 t 440 000 Ft

évi ³ 100 t, hal mo zott > 500 t 440 000 Ft

évi ³ 1000 t, hal mo zott > 5000 t 585 750 Ft

Csök ken tett évi < 100 kg 441 000 Ft

évi 100 kg fe lett < t 883 000 Ft

OKBI ál lás fog la lás – bár mely
te vé keny sé get vég zõ ré szé re – 
ar ról, hogy a ve gyi anyag és/vagy
ké szít mény ve szé lyes ként nem
osztályozható

14 500 Ft/anyag
vagy ké szít mény

Ké mi ai el ne ve zés fel tün te té sé nek
mel lõ zé sé re irá nyu ló ké re lem elbírálása

36 500 Ft/anyag

ETTSZ in for má ció 3700 Ft/anyag
 vagy ké szít mény

Ké szít mény el ne ve zé sé nek
meg vál toz ta tá sa aló li fel men tés ké rés
elbírálása

14 500 Ft

* A törzs köny ve zés díj té te lei egy más ra épül nek: ha a törzs köny vez te tõ
az (elsõ al ka lom mal) évi > 1000 t, hal mo zot tan > 5000 t tö meg ben gyár tott
im por tált új anya got kí ván törzs köny vez tet ni, en nek díj té te le 1 457 600 +
440 000 + 440 000 + 587 750 = 2 923 350 Ft.”
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és köz le mé nyek rõl.

A tárgy mu ta tót a Ma gyar Köz löny 2007. évi 164. szá ma tar tal maz za.

A tárgy mu ta tó árát az elõ fi ze té si díj ma gá ban fog lal ja.
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I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek

Ál lás pá lyá za tok

A Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri um pá lyá za tot hir det az
irá nyí tá sa alá tar to zó Or szá gos Kör nye zet vé del mi, Ter mé szet vé -
del mi és Víz ügyi Fõ fel ügye lõ ség fõ igaz ga tói mun ka kö ré nek be -
töl té sé re. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3235

A Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri um pá lyá za tot hir det az
irá nyí tá sa alá tar to zó Kis kun sá gi Nem ze ti Park Igaz ga tó ság,
Kecs ke mét, igaz ga tói mun ka kö ré nek be töl té sé re . . . . . . . . . . . 3235

A Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri um pá lyá za tot hir det a
Kom mu ni ká ci ós és Ko or di ná ci ós fõ osz tály fõ osz tály-ve ze tõi
mun ka kö ré nek be töl té sé re . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3236

A Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri um pá lyá za tot hir det a
Kör nye zet ku ta tá si, Ok ta tá si és In for ma ti kai Ko or di ná ci ós fõ osz -
tály fõ osz tály-ve ze tõi mun ka kö ré nek be töl té sé re . . . . . . . . . . . 3237

A Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri um pá lyá za tot hir det a
Kör nye zet gaz da sá gi fõ osz tály fõ osz tály-ve ze tõi mun ka kö ré nek
be töl té sé re . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3237

A Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri um pá lyá za tot hir det a
Víz gaz dál ko dá si fõ osz tály fõ osz tály-ve ze tõi mun ka kö ré nek be -
töl té sé re. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3238

A Köz pon ti Szol gál ta tá si Fõ igaz ga tó ság Gép jár mû-fenn tar tá si és
Üze mel te té si fõ osz tá lya pá lyá za tot ír ki gép jár mû-ve ze tõi mun -
ka kör be. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3238

A Köz pon ti Szol gál ta tá si Fõ igaz ga tó ság Pénz ügyi fõ osz tá lya pá lyá -
za tot ír ki kö te le zett ség vál la lás nyil ván tar tó mun ka kör be . . . . . 3239

Gö nyû Köz ség Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te (9071 Gö -
nyû, Kos suth L. u. 67.) pá lyá za tot hir det idõ sek nap pa li el lá tá sát
nyúj tó in téz mény (9071 Gö nyû, Bem J. u. 15.) in téz mény ve ze tõi
ál lás he lyé nek be töl té sé re . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3239

A Pénz ügy mi nisz té ri um In for ma ti kai Szol gál ta tó Köz pont el nö ke – a 
köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXI II. tör vény
(Kjt.) 20/A. § (3) be kez dé sé ben fog lal tak alap ján – pá lyá za tot hir -
det a gaz da sá gi igaz ga tó irá nyí tá sa alatt ál ló pénz ügyi és szám vi -
te li osz tály ve ze tõi (pénz ügyi fõ osz tály ve ze tõ-he lyet te si) ál lás -
hely be töl té sé re . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3241

A Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Föld hi va tal pá lyá za tot hir det az
En csi Kör ze ti Föld hi va tal (3860 Encs, Pe tõ fi u. 62. fszt. 1.) hi va -
tal ve ze tõi mun ka kö ré nek be töl té sé re . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3242

A Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Föld hi va tal pá lyá za tot hir det a
Ti sza új vá ro si Kör ze ti Föld hi va tal (3580 Ti sza új vá ros, Er zsé bet
tér 24.) hi va tal ve ze tõi mun ka kö ré nek be töl té sé re . . . . . . . . . . . 3243

A gyu lai Ci gány Ki sebb sé gi Ön kor mány zat (5700 Gyu la, Pe tõ fi
tér 3.) pá lyá za tot hir det Hu mán Szol gál ta tó Köz pont (5700
 Gyula, Kül te rü let 4.) in téz mény ve ze tõi ál lás he lyé nek be töl té sé re 3244

Bi har nagy ba jom Köz ség Ön kor mány zat jegy zõ je pá lyá za tot hir det
mû sza ki ügy in té zõi mun ka kör be töl té sé re . . . . . . . . . . . . . . . . 3244

Bod rog kis fa lud, Sze gi, Sze gi long köz sé gek kép vi se lõ-tes tü le tei
Bod rog kis fa lud szék hellyel pá lyá za tot hir det nek a 2008. ja -
nuár 1-jé tõl  lét re jö võ  Bod rog kis fa lud–Sze gi–Sze gi long Kör -
jegy zõ ség kör jegy zõi ál lá sá nak be töl té sé re. . . . . . . . . . . . . . . . 3245

Bu da pest Fõ vá ros II. Ke rü le ti Ön kor mány zat Pol gár mes te ri Hi va ta la
(1024 Bu da pest, Mech wart li get 1.) pá lyá za tot hir det a Vá ros ren -
dé sze ti Cso port szer ve ze ti egy ség hez köz te rü let-fel ügye lõi mun -
ka kör be töl té sé re . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3245

Bu da pest Fõ vá ros II. Ke rü le ti Ön kor mány zat Pol gár mes te ri Hi va ta la
(1024 Bu da pest, Mech wart li get 1.) pá lyá za tot hir det az Épí tés -
ügyi Iro da szer ve ze ti egy ség hez kör ze tes épí tész mun ka kör be töl -
té sé re . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3246

Bu da pest Fõ vá ros II. Ke rü le ti Ön kor mány zat Pol gár mes te ri Hi va ta la
(1024 Bu da pest, Mech wart li get 1.) pá lyá za tot hir det a Be ru há zá -
si és Vá ros üze mel te té si Iro da szer ve ze ti egy ség hez köz le ke dé si
és köz mû-ügy in té zõi mun ka kör be töl té sé re . . . . . . . . . . . . . . . 3246

Bu da pest Fõ vá ros II. Ke rü le ti Ön kor mány zat Pol gár mes te ri Hi va ta la
(1024 Bu da pest, Mech wart li get 1.) pá lyá za tot hir det a Beruhá -
zási és Vá ros üze mel te té si Iro da szer ve ze ti egy ség hez üzemelte -
tési ügy in té zõi mun ka kör be töl té sé re . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3246

Bu da pest Fõ vá ros II. Ke rü le ti Ön kor mány zat Pol gár mes te ri Hi va ta la
(1024 Bu da pest, Mech wart li get 1.) pá lyá za tot hir det gyám ügyi
ügy in té zõi mun ka kör be töl té sé re . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3247

Bük kösd Köz ség Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te pá lyá za tot
hir det jegy zõi mun ka kör be töl té sé re. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3247

Du na ke szi Vá ros Ön kor mány za tá nak jegy zõ je pá lyá za tot hir det a
Pol gár mes te ri Hi va tal Szo ci á lis és Egész ség ügyi osz tá lyá ra szo -
ci á lis ügy in té zõi mun ka kör be. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3248

Du na var sány Vá ros Ön kor mány za tá nak jegy zõ je pá lyá za tot hir det
be ru há zá si asszisz ten si mun ka kör be töl té sé re . . . . . . . . . . . . . . 3248

Eper jes ke és Ti sza mo gyo rós ön kor mány za ta i nak kép vi se lõ-tes tü le -
tei pá lyá za tot hir det nek kör jegy zõi ál lás be töl té sé re . . . . . . . . . 3249

Hi mod–Csa pod–Rép ce sze me re köz sé gek kör jegy zõ je pá lyá za tot
hir det pénz ügyi ügy in té zõi ál lás be töl té sé re . . . . . . . . . . . . . . . 3249

Jász be rény Vá ros Ön kor mány za tá nak Pol gár mes te ri Hi va ta la pályá -
za tot hir det ok mány iro dai ügy in té zõ mun ka kör ha tá ro zott ide jû
be töl té sé re . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3250
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Jász be rény Vá ros Ön kor mány za tá nak Pol gár mes te ri Hi va ta la pá lyá -
za tot hir det ügy ke ze lõ/ik ta tó ál lás hely ha tá ro zat lan ide jû be töl té -
sé re . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3250

Jász be rény Vá ros Ön kor mány za tá nak Pol gár mes te ri Hi va ta la pá lyá -
za tot hir det két fõ szo ci á lis, egy fõ gyám ügyi, egy fõ adó igaz ga tá -
si, egy fõ költ ség ve té si, egy fõ kör nye zet vé del mi és ener ge ti kai és 
egy fõ ipa ri-ke res ke del mi ügy in té zõi ál lás hely ha tá ro zat lan ide jû
be töl té sé re . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3251

Kis ma ros–Szo ko lya Köz sé gek Kör jegy zõ sé ge pá lyá za tot ír ki 1 fõ
adó ügyi és 1 fõ szo ci á lis ügy in té zõi mun ka kör be töl té sé re . . . . 3251

Kõ vá gó örs és Sal föld Köz sé gek Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes -
tü le tei pá lyá za tot ír nak ki kör jegy zõi ál lás be töl té sé re. . . . . . . . 3251

Mag lód Vá ros Ön kor mány za tá nak pol gár mes te re pá lyá za tot hir det
ha tá ro zat lan ide jû ki ne ve zés sel me zõ õri ál lás be töl té sé re . . . . . 3252

A Ma gyar Ke res ke del mi En ge dé lye zé si Hi va tal (1024 Bu da pest,
Mar git kör út 85.) pá lyá za tot hir det ha tá ro zat lan ide jû köz tiszt vi -
se lõi jog vi szony ban met ro ló gus mun ka kör be töl té sé re . . . . . . . 3252

A Ma gyar Ke res ke del mi En ge dé lye zé si Hi va tal (1024 Bu da pest,
Mar git kör út 85.) pá lyá za tot hir det ha tá ro zat lan ide jû köz tiszt vi -
se lõi jog vi szony ban ko or di ná ci ós re fe rens mun ka kör be töl té sé re 3253

Me zõ ko má rom és Sza bad híd vég köz sé gek ön kor mány za ta i nak kép -
vi se lõ-tes tü le tei pá lyá za tot ír nak ki kör jegy zõi ál lás be töl té sé re. 3254

Mo gyo ród nagy köz ség jegy zõ je pá lyá za tot hir det mû sza ki iro da ve -
ze tõi ál lás be töl té sé re. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3254

Mo nor vá ros jegy zõ je pá lyá za tot hir det Mo nor Vá ros Ön kor mány zat
Pol gár mes te ri Hi va ta lá ban pénz ügyi ügy in té zõi mun ka kör be töl -
té sé re . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3255

Mo son szol nok Köz ség Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te pá -
lyá za tot hir det a nyug dí ja zás mi att meg üre se dõ jegy zõi ál lás be -
töl té sé re. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3255

Nagy kõ rös Vá ros Ön kor mány za tá nak Pol gár mes te ri Hi va ta la (2750
Nagy kõ rös, Sza bad ság tér 5.) pá lyá za tot hir det az aláb bi mun ka -
kö rök be töl té sé re . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3256

Nyír egy há za Me gyei Jo gú Vá ros Pol gár mes te ri Hi va ta la pá lyá za tot
hir det az Ok ta tá si, Kul tu rá lis és Sport Iro da ve ze té sé re . . . . . . . 3257

Nyír meggyes Köz ség Kép vi se lõ-tes tü le te pá lyá za tot hir det jegy zõi
ál lás be töl té sé re . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3257

Ócsa Vá ros Ön kor mány za ta pá lyá za tot hir det ha tó sá gi ügy in té zõ
mun ka kör be töl té sé re. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3258

Ópá lyi Köz ség Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te és Nyír pa -
rasz nya Köz ség Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te pá lyá za -
tot hir det kör jegy zõi ál lás be töl té sé re . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3258

Öl bõ Köz ség Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te pá lyá za tot hir -
det jegy zõi ál lás be töl té sé re . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3259

Pi lis bo ros je nõ Köz ség Ön kor mány za tá nak jegy zõ je pá lyá za tot hir -
det pénz ügyi cso port ve ze tõi mun ka kör be töl té sé re . . . . . . . . . . 3259

Pi lis bo ros je nõ Köz ség Ön kor mány za tá nak jegy zõ je pá lyá za tot hir -
det ügy ke ze lõi mun ka kör be töl té sé re . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3259

Pusz ta mo nos tor és Jász ágó köz sé gek ön kor mány za tai pá lyá za tot hir -
det nek Pusz ta mo nos tor–Jász ágó Kör jegy zõ ség kör jegy zõi ál lá -
sá nak be töl té sé re . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3259

Rád Köz ség Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te pá lyá za tot hir -
det ha tá ro zott ide jû jegy zõi ál lás hely be töl té sé re. . . . . . . . . . . . 3260

Surd köz ség jegy zõ je pá lyá za tot hir det a 2008. ja nu ár 1-jén ala ku ló
Surd és Li szó Köz sé gek Kör jegy zõ sé gé nél be töl ten dõ pénz ügyi
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Személyi rész

ÁLLÁSPÁLYÁZATOK

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
pályázatot hirdet

az irányítása alá tartozó
Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi

és Vízügyi Fõfelügyelõség
fõigazgatói munkakörének betöltésére

Az állás betölthetõ: a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény módosításáról szóló 2007. évi
LXXXIII. törvény 17. §-ában foglaltak szerint.

A Fõfelügyelõség feladatait a környezetvédelmi, termé-
szetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat el-
látó szervek kijelölésérõl a 347/2006. (XII. 23.) Korm.
rendelet tartalmazza.

Pályázati feltételek:
– a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.

törvény (továbbiakban: Ktv.) és a köztisztviselõk képesí-
tési elõírásairól szóló 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet sze-
rinti szakirányú felsõfokú iskolai végzettség,

– a pályázónak meg kell felelnie a Ktv. által az ilyen
munkakör betöltéséhez elõírt általános feltételeknek,

– legalább 10 éves közigazgatásban szerzett szakmai
gyakorlat,

– legalább 5 éves közigazgatásban szerzett vezetõi
gyakorlat,

– közigazgatási szakvizsga vagy jogi szakvizsga,
– büntetlen elõélet,
– magyar állampolgárság.

Elõnyt jelent:
– szakmai területen szerzett vezetõi tapasztalat,
– mindhárom szakmai terület (környezetvédelem, ter-

mészetvédelem, vízügy) ismerete és az itt szerzett szakmai
tapasztalat,

– további szakirányú felsõfokú végzettség,
– EU-ismeretek és tapasztalatok,
– oktatói, tudományos, publikációs tevékenység,
– angol-, német- vagy francianyelv-tudás.

A pályázat tartalma:
– motivációs levél,
– az érintett szervezet irányítására vonatkozó szakmai

koncepció benyújtása,
– részletes, fényképes szakmai önéletrajz,

– iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást
igazoló okiratok másolata,

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

Díjazás a Ktv. szerint történik. A betöltendõ munkakört
ellátó személy jogszabály alapján nemzetbiztonsági ellen-
õrzésre és vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett.

A vezetõi megbízás – ha törvény eltérõen nem rendelke-
zik – határozott idõre, hat évre szól.

A pályázatot 2 példányban a Magyar Közlöny mellékle-
teként megjelenõ Hivatalos Értesítõben történõ megjele-
néstõl számított 30. napon 16.30 óráig lehet benyújtani
„Fõfelügyelõség” jelige feltüntetésével, a Környezetvé-
delmi és Vízügyi Minisztérium Humánpolitikai osztályára
(1011 Budapest I., Fõ u. 44–50., levélcím: 1394 Budapest,
Pf. 351).

A pályázatok elbírálására a Ktv. elõírásai szerint, a be-
nyújtási határidõtõl számított 30 napon belül kerül sor.
A pályázatokat bizalmasan kezeljük, a pályázókat az ered-
ményrõl írásban tájékoztatjuk. A meghirdetett munkakör
eredményes pályázat esetén az elbírálást követõen azonnal
betölthetõ.

A pályázati felhívás a KvVM honlapján (www.kvvm.hu)
is megtalálható.

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
pályázatot hirdet

az irányítása alá tartozó
Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság, Kecskemét

igazgatói munkakörének betöltésére

Az állás betölthetõ: a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény (Ktv.) módosításáról szóló 2007.
évi LXXXIII. törvény 17. §-ában foglaltak szerint.

Az igazgatóság feladatait a 347/2006. (XII. 23.) Korm.
rendelet tartalmazza.

Pályázati feltételek:
– szakirányú felsõfokú iskolai végzettség,
– legalább 5 éves szakmai gyakorlat, ebbõl legalább

3 év természetvédelmi területen,
– legalább 3 éves vezetõi gyakorlat,
– büntetlen elõélet,
– magyar állampolgárság.

Elõnyt jelent:
– természetvédelmi igazgatási területen szerzett ta-

pasztalat,
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– további természetvédelmi szakirányú felsõfokú vég-
zettség,

– közigazgatási szakvizsga,
– angol-, német-, francianyelv-tudás vagy a szomszé-

dos országok nyelvének ismerete.

A pályázat tartalma:
– motivációs levél,
– az érintett szervezet irányítására vonatkozó szakmai

koncepció, a nemzeti park igazgatóság fejlesztési, termé-
szeti értékõrzési, természetvédelmi vagyonkezelési és
ökoturisztikai tevékenységére vonatkozó terv benyújtása,

– részletes, fényképes szakmai önéletrajz,
– iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást

igazoló okiratok másolata,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

Díjazás a Ktv. szerint. A betöltendõ munkakört ellátó
személy jogszabály alapján nemzetbiztonsági ellenõrzésre
és vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett.

A vezetõi megbízás – ha törvény eltérõen nem rendelke-
zik – határozott idõre, hat évre szól.

A pályázatot 2 példányban a Magyar Közlöny mellékle-
tében, a Hivatalos Értesítõben történõ megjelenéstõl szá-
mított 30. napon 16.30 óráig lehet benyújtani „Kiskunsági
NPI” jelige feltüntetésével, a Környezetvédelmi és Víz-
ügyi Minisztérium Humánpolitikai osztályára (1011 Bu-
dapest I., Fõ u. 44–50., levélcím: 1394 Budapest, Pf. 351).

A pályázatok elbírálására a benyújtási határidõtõl szá-
mított 30 napon belül kerül sor, a pályázatokat bizalmasan
kezeljük, a pályázókat az eredményrõl írásban tájékoztat-
juk. A meghirdetett munkakör eredményes pályázat esetén
az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.

A pályázati felhívás a KvVM honlapján (www.kvvm.hu)
is megtalálható.

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
pályázatot hirdet

a Kommunikációs és Koordinációs fõosztály
fõosztály-vezetõi munkakörének betöltésére

Az állás betölthetõ: a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény (Ktv.) módosításáról szóló 2007.
évi LXXXIII. törvény 17. §-ában foglaltak szerint.

A fõosztályvezetõ feladatkörét a Környezetvédelmi és
Vízügyi Minisztérium Szervezeti és mûködési szabályza-
táról szóló 17/2006. (MK 94.) KvVM utasítás módosításá-
ra kiadott 15/2007. (MK. 78.) KvVM utasítás tartalmazza.

Pályázati feltételek:
– szakirányú felsõfokú végzettség,
– legalább 5 év szakmai gyakorlat,
– legalább 3 év szakirányú vezetõi gyakorlat,
– büntetlen elõélet,
– magyar állampolgárság.

Elõnyt jelent:
– közpolitikai kommunikációban való gyakorlat,
– közigazgatási koordinációban szerzett tapasztalat,
– angol- vagy németnyelv-tudás,
– közigazgatási szakvizsga.

A pályázat tartalma:
– motivációs levél,
– az érintett szakterület tevékenységére vonatkozó

szakmai koncepció benyújtása,
– részletes, fényképes szakmai önéletrajz,
– iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást

igazoló okiratok másolata,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A betöltendõ munkakört ellátó személy jogszabály
alapján nemzetbiztonsági ellenõrzésre és vagyonnyilatko-
zat-tételre kötelezett.

A fõosztály-vezetõi munkakör betöltõje minisztériumi
fõosztály-vezetõi illetményre és a Ktv.-ben, valamint a
KvVM Közszolgálati szabályzatában szabályozott juttatá-
sokra jogosult.

A vezetõi megbízás – ha törvény eltérõen nem rendelke-
zik – határozott idõre, hat évre szól.

A pályázatokat két példányban a Magyar Közlöny mel-
lékletében, a Hivatalos Értesítõben történõ megjelenéstõl
számított 15 naptári napig lehet postára adni, illetve ezen
a napon 16.30 óráig – ha az nem munkanap, akkor az azt
követõ munkanapon – zárt borítékban „Fõosztály-vezetõi
pályázat (2.)” jelige feltüntetésével ellátva leadni a követ-
kezõ címre: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
Humánpolitikai osztály, 1011 Budapest, Fõ u. 44–50.,
Postacím: 1394 Budapest, Pf. 351.

A pályázatokról a benyújtási határidõtõl számított
30 napon belül a környezetvédelmi és vízügyi miniszter
dönt. A pályázatokat bizalmasan kezeljük, a pályázókat az
eredményrõl írásban tájékoztatjuk.

A meghirdetett munkakör eredményes pályázat esetén
az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.

A KvVM Szervezeti és mûködési szabályzata megtalál-
ható: a Magyar Közlöny 2006/94. szám, és a Magyar Köz-
löny 2007/78. szám, illetve a KvVM honlapján.

A pályázati felhívás a KvVM honlapján (www.kvvm.hu)
is megtalálható.
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A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
pályázatot hirdet

A Környezetkutatási, Oktatási és Informatikai
Koordinációs fõosztály

fõosztály-vezetõi munkakörének betöltésére

Az állás betölthetõ: a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény (Ktv.) módosításáról szóló 2007.
évi LXXXIII. törvény 17. §-ában foglaltak szerint.

A fõosztályvezetõ feladatkörét a Környezetvédelmi és
Vízügyi Minisztérium Szervezeti és mûködési szabályza-
táról szóló 17/2006. (MK 94.) KvVM utasítás módosításá-
ra kiadott 15/2007. (MK. 78.) KvVM utasítás tartalmazza.

Pályázati feltételek:
– szakirányú egyetemi végzettség,
– legalább 5 év szakmai gyakorlat,
– közigazgatásban szerzett vezetõi gyakorlat,
– büntetlen elõélet,
– magyar állampolgárság.

Elõnyt jelent:
– igazgatási területen szerzett tapasztalat,
– további felsõfokú képesítés,
– angol-, német- vagy francianyelv-vizsga,
– közigazgatási szakvizsga.

A pályázat tartalma:
– motivációs levél,
– az érintett szakterület tevékenységére vonatkozó

szakmai koncepció,
– részletes, fényképes szakmai önéletrajz,
– iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást

igazoló okiratok másolata,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A betöltendõ munkakört ellátó személy jogszabály
alapján nemzetbiztonsági ellenõrzésre és vagyonnyilatko-
zat-tételre kötelezett.

A fõosztály-vezetõi munkakör betöltõje minisztériumi
fõosztály-vezetõi illetményre és a Ktv.-ben, valamint a
KvVM Közszolgálati szabályzatában szabályozott juttatá-
sokra jogosult.

A vezetõi megbízás – ha a törvény eltérõen nem rendel-
kezik – határozott idõre, hat évre szól.

A pályázatokat két példányban a Magyar Közlöny mel-
lékletében, a Hivatalos Értesítõben történõ megjelenéstõl
számított 15 naptári napig lehet postára adni, illetve ezen
a napon 16.30 óráig – ha az nem munkanap, akkor az azt
követõ munkanapon – zárt borítékban „Fõosztály-vezetõi
pályázat (15.)” jelige feltüntetésével ellátva leadni a kö-
vetkezõ címre: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztéri-
um Humánpolitikai osztály, 1011 Budapest, Fõ u. 44–50.,
Postacím: Pf. 351. 1394.

A pályázatokról a benyújtási határidõtõl számított
30 napon belül a környezetvédelmi és vízügyi miniszter
dönt. A pályázatokat bizalmasan kezeljük, a pályázókat az
eredményrõl írásban tájékoztatjuk.

A meghirdetett munkakör eredményes pályázat esetén
az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.

A KvVM Szervezeti és mûködési szabályzata megtalál-
ható: a Magyar Közlöny 2006/94. szám, és a Magyar Köz-
löny 2007/78. szám, illetve a KvVM honlapján.

A pályázati felhívás a KvVM honlapján (www.kvvm.hu)
is megtalálható.

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
pályázatot hirdet

a Környezetgazdasági fõosztály
fõosztály-vezetõi munkakörének betöltésére

Az állás betölthetõ: a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény (Ktv.) módosításáról szóló 2007.
évi LXXXIII. törvény 17. §-ában foglaltak szerint.

A fõosztályvezetõ feladatkörét a Környezetvédelmi és
Vízügyi Minisztérium Szervezeti és mûködési szabályza-
táról szóló 17/2006. (MK 94.) KvVM utasítás módosításá-
ra kiadott 15/2007. (MK. 78.) KvVM utasítás tartalmazza.

Pályázati feltételek:
– szakirányú egyetemi végzettség,
– legalább 5 év szakmai gyakorlat,
– hulladékgazdálkodás és a gazdasági szabályozás te-

rületén szerzett gyakorlat,
– közigazgatásban szerzett vezetõi gyakorlat,
– büntetlen elõélet,
– magyar állampolgárság.

Elõnyt jelent:
– közigazgatási területen szerzett tapasztalat,
– környezetvédelmi szakmérnöki képzettség,
– angol-, német- vagy francianyelv-vizsga,
– közigazgatási szakvizsga.

A pályázat tartalma:
– motivációs levél,
– az érintett szakterület tevékenységére vonatkozó

szakmai koncepció,
– részletes, fényképes szakmai önéletrajz,
– iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást

igazoló okiratok másolata,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A betöltendõ munkakört ellátó személy jogszabály
alapján nemzetbiztonsági ellenõrzésre és vagyonnyilatko-
zat-tételre kötelezett.
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A fõosztály-vezetõi munkakör betöltõje minisztériumi
fõosztály-vezetõi illetményre és a Ktv.-ben, valamint a
KvVM Közszolgálati szabályzatában szabályozott juttatá-
sokra jogosult.

A vezetõi megbízás – ha a törvény eltérõen nem rendel-
kezik – határozott idõre, hat évre szól.

A pályázatokat két példányban a Magyar Közlöny mel-
lékletében, a Hivatalos Értesítõben történõ megjelenéstõl
számított 15 naptári napig lehet postára adni, illetve ezen
a napon 16.30 óráig – ha az nem munkanap, akkor az azt
követõ munkanapon – zárt borítékban „Fõosztály-vezetõi
pályázat (6.)” jelige feltüntetésével ellátva leadni a követ-
kezõ címre: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
Humánpolitikai osztály, 1011 Budapest, Fõ u. 44–50.
Postacím: Pf. 351. 1394.

A pályázatokról a benyújtási határidõtõl számított
30 napon belül a környezetvédelmi és vízügyi miniszter
dönt. A pályázatokat bizalmasan kezeljük, a pályázókat az
eredményrõl írásban tájékoztatjuk.

A meghirdetett munkakör eredményes pályázat esetén
az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.

A KvVM Szervezeti és mûködési szabályzata megtalál-
ható: a Magyar Közlöny 2006/94. szám, és a Magyar Köz-
löny 2007/78. szám, illetve a KvVM honlapján.

A pályázati felhívás a KvVM honlapján (www.kvvm.hu)
is megtalálható.

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
pályázatot hirdet

a Vízgazdálkodási fõosztály
fõosztály-vezetõi munkakörének betöltésére

Az állás betölthetõ: a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény (Ktv.) módosításáról szóló 2007.
évi LXXXIII. törvény 17. §-ában foglaltak szerint.

A fõosztályvezetõ feladatkörét a Környezetvédelmi és
Vízügyi Minisztérium Szervezeti és mûködési szabályza-
táról szóló 17/2006. (MK 94.) KvVM utasítás módosításá-
ra kiadott 15/2007. (MK. 78.) KvVM utasítás tartalmazza.

Pályázati feltételek:
– szakirányú egyetemi végzettség,
– legalább 5 év szakmai gyakorlat,
– közigazgatásban szerzett vezetõi gyakorlat,
– büntetlen elõélet,
– magyar állampolgárság.

Elõnyt jelent:
– igazgatási területen szerzett tapasztalat,
– EU-szakismeret a vízi közmû szakterületen,
– további szakirányú felsõfokú képesítés,

– angol-, német- vagy francianyelv-vizsga,
– közigazgatási szakvizsga.

A pályázat tartalma:
– motivációs levél,
– az érintett szakterület tevékenységére vonatkozó

szakmai koncepció,
– részletes, fényképes szakmai önéletrajz,
– iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást

igazoló okiratok másolata,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A betöltendõ munkakört ellátó személy jogszabály
alapján nemzetbiztonsági ellenõrzésre és vagyonnyilatko-
zat-tételre kötelezett.

A fõosztály-vezetõi munkakör betöltõje minisztériumi
fõosztály-vezetõi illetményre és a Ktv.-ben, valamint a
KvVM Közszolgálati szabályzatában szabályozott juttatá-
sokra jogosult.

A vezetõi megbízás – ha a törvény eltérõen nem rendel-
kezik – határozott idõre, hat évre szól.

A pályázatokat két példányban a Magyar Közlöny mel-
lékletében, a Hivatalos Értesítõben történõ megjelenéstõl
számított 15 naptári napig lehet postára adni, illetve ezen
a napon 16.30 óráig – ha az nem munkanap, akkor az azt
követõ munkanapon – zárt borítékban „Fõosztály-vezetõi
pályázat (14.)” jelige feltüntetésével ellátva leadni a kö-
vetkezõ címre: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztéri-
um Humánpolitikai osztály, 1011 Budapest, Fõ u. 44–50.
Postacím: Pf. 351. 1394.

A pályázatokról a benyújtási határidõtõl számított
30 napon belül a környezetvédelmi és vízügyi miniszter
dönt. A pályázatokat bizalmasan kezeljük, a pályázókat az
eredményrõl írásban tájékoztatjuk.

A meghirdetett munkakör eredményes pályázat esetén
az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.

A KvVM Szervezeti és mûködési szabályzata megtalál-
ható: a Magyar Közlöny 2006/94. szám, és a Magyar Köz-
löny 2007/78. szám, illetve a KvVM honlapján.

A pályázati felhívás a KvVM honlapján (www.kvvm.hu)
is megtalálható.

A Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság
Gépjármû-fenntartási és Üzemeltetési fõosztálya

pályázatot ír ki
gépjármû-vezetõi munkakörbe

Fõbb feladatai:
– szolgálati gépjármû vezetése,
– menetokmány kezeléséhez kapcsolódó feladatok el-

látása,
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– gépjármû üzem- és forgalombiztonságának ellenõr-
zése,

– szakmai továbbképzõ oktatásokon való részvétel.

Pályázati feltételek:
– 8 általános, vagy középfokú iskolai végzettség,
– hivatásos gépjármû-vezetõi engedély (legalább B ka-

tegóriában),
– PAV II alkalmassági vizsgálaton való megfelelés.

A pályázathoz csatolni kell:
– fényképes szakmai önéletrajzot,
– a pályázó hozzájáruló nyilatkozatát arról, hogy pá-

lyázati anyagát az elbírálásában részt vevõk megismer-
hetik.

Illetmény, valamint az egyéb juttatások megállapítása a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény és végrehajtási rendeletei, valamint a Fõigazgató-
ság szabályzataiban rögzítettek alapján történik.

A pályázatot Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság,
1357 Budapest, Pf. 2 címére kérjük benyújtani. A boríté-
kon kérjük tüntesse fel: „Gépjármû-vezetõi munkakörre”.

A pályázat benyújtásának határideje: a Hivatalos Érte-
sítõben történõ megjelenést követõ 15. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határ-
idõt követõ 30 napon belül.

A Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság
Pénzügyi fõosztálya

pályázatot ír ki
kötelezettségvállalás nyilvántartó munkakörbe

Fõbb feladatai:
– kötelezettségvállalások nyilvántartása – a költségve-

tési szervekre vonatkozó elõírásoknak megfelelõen – a
Forrás SQL integrált adatfeldolgozási rendszerben,

– keretek figyelemmel kísérése, szervezeti egységek
tájékoztatása,

– szerzõdések, kötelezettségvállalások kezelése.

Pályázati feltételek:
– pénzügyi szakirányú középfokú végzettség,
– költségvetési pénzügy területén szerzett legalább

2 éves gyakorlat,
– felhasználói szintû számítógépes ismeret,
– központi költségvetési szervnél szerzett gazdálko-

dási gyakorlat, valamint
– integrált pénzügyi-számviteli rendszer használata so-

rán szerzett gyakorlat elõnyt jelent.

A pályázathoz csatolni kell:
– fényképes szakmai önéletrajzot,
– a pályázó hozzájáruló nyilatkozatát arról, hogy pá-

lyázati anyagát az elbírálásában részt vevõk megismer-
hetik.

Illetmény, valamint az egyéb juttatások megállapítása a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény és végrehajtási rendeletei, valamint a Fõigazgató-
ság szabályzataiban rögzítettek alapján történik.

A pályázatot Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság,
1357 Budapest, Pf. 2 címére kérjük benyújtani. A boríté-
kon kérjük tüntesse fel: „Kötelezettségvállalás nyilvántar-
tói munkakörre”.

A pályázat benyújtásának határideje: a Hivatalos Érte-
sítõben történõ megjelenést követõ 15. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határ-
idõt követõ 30 napon belül.

Gönyû Község
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

(9071 Gönyû, Kossuth L. u. 67.)
pályázatot hirdet

idõsek nappali ellátását nyújtó intézmény
(9071 Gönyû, Bem J. u. 15.)

intézményvezetõi álláshelyének betöltésére

Az állás közalkalmazotti kinevezéssel és határozott
idejû – 5 évre szóló – magasabb vezetõi megbízással jár.

Az intézmény tevékenységi köre: a szociális igazgatás-
ról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
65/F. §-ában szabályozott nappali ellátás: idõsek klubja,
nappali intézménye.

Pályázati feltételek:
– az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellék-

letében elõírt, az intézmény tevékenységi köréhez illesz-
kedõ szakirányú szakképzettség,

– a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3. § (3) bekez-
désében foglaltak szerinti szakmai gyakorlat,

– szociális szakvizsga vagy annak a megbízást követõ
2 éven belüli megszerzésére történõ kötelezettségvállalás
[1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 6. § (6)–(7) bek.],

– büntetlen elõélet.

Elõnyt jelent: szociális szakvizsga, vezetõi gyakorlat.
A vezetõi megbízás idõtartama: 2007. december 31-tõl

2012. december 30-ig.

Juttatások:
– illetmény, vezetõi pótlék az érvényben lévõ közalkal-

mazotti jogszabályok, illetve megegyezés szerint,
– egyéb juttatások: jogszabály és megállapodás alapján.
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A pályázat tartalmazza a pályázó
– részletes szakmai életrajzát,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-

ványát,
– szakmai gyakorlatot igazoló hiteles okmányait,
– iskolai végzettségét tanúsító oklevelet, vagy annak

hiteles másolatát,
– az intézmény vezetésére vonatkozó programot a

szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléssel,
– nyilatkozatot az elbírálásban részt vevõk betekintési

jogáról, illetve arról, hogy a pályázó a pályázatot elbíráló
üléseken hozzájárul-e nyílt ülés tartásához.

A pályázat benyújtásának
a) határideje: a Szociális Közlönyben és a Hivatalos Ér-

tesítõben történõ késõbbi közzétételt követõ naptól számí-
tott 15. nap,

b) helye (postai címe): Gönyû község polgármestere,
9071 Gönyû, Kossuth L. u. 67. [tel.: (96) 353-143],

c) módja: „Intézményvezetõi pályázat” megjelöléssel
ellátott zárt borítékban, 3 példányban (1 db eredeti, 2 db
másolat).

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határ-
idõt követõ 60 napon belül. A pályázatokat a pályáztató ál-
tal esetenként összehívott bizottság, valamint a Szociális
és Gyermekjóléti Bizottság véleményének kikérésével
Gönyû Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete bí-
rálja el. A Képviselõ-testület fenntartja magának a jogot,
hogy – megfelelõ pályázó hiányában – a pályázatot ered-
ménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elkészítéséhez szükséges információkat Gö-
nyû Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál le-
het beszerezni [9071 Gönyû, Kossuth L. u. 67.; tel.: (96)
353-143].
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1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Nappali ellátás

65/F. § (1) A nappali ellátás hajléktalan személyek és elsõsorban a saját otthonukban élõ,
a) tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idõs koruk miatt szociális és mentális támogatásra

szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek,
b) tizennyolcadik életévüket betöltött, fekvõbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylõ pszichiátriai betegek, illetve

szenvedélybetegek,
c) harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló

fogyatékos, illetve autista személyek részére biztosít lehetõséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, vala-
mint az alapvetõ higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak napközbeni étkez-
tetését.

(3) A fenntartó a 92/B. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti szakmai programban meghatározhatja, hogy az intéz-
mény az (1) bekezdésben meghatározottak közül melyik ellátotti csoportokat látja el. Ez a rendelkezés nem érinti a 86. §
(2) bekezdésének b)–d) pontja szerinti önkormányzatok ellátási kötelezettségét.

A személyes gondoskodás megszervezésére köteles szervek

86. § (2) Az a települési önkormányzat, amelyiknek területén
a) kétezer fõnél több állandó lakos él, családsegítést,
b) háromezer fõnél több állandó lakos él, az a) pont szerinti alapszolgáltatást, valamint nappali ellátást

köteles biztosítani.

3. számú melléklet az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelethez

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményekben foglalkoztatottak képesítési elõírásai

4. Idõsek klubja klubvezetõ Szakirányú szakképzettség
– szociális munkás, szociális szervezõ
– szociális gondozó és szervezõ, szociális asszisztens
– ápolói végzettség mellett vezetõi, szervezõi végzettség
Szakirányú szakképzettség hiányában
– érettségi és ápolói végzettség



6. Fogyatékosok nappali intézménye intézményvezetõ Szakirányú szakképzettség
– gyógypedagógus, pszichopedagógus, szociálpedagó-
gus, szociális munkás, szociális szervezõ – pedagógus
mentálhigiénés felsõfokú szakirányú végzettséggel
Szakirányú szakképzettség hiányában
– szociálpolitikus, pedagógus, pszichológus, felsõfokú
végzettségû védõnõ

7. Pszichiátriai és szenvedélybetegek
nappali intézménye

intézményvezetõ Szakirányú szakképzettség:
– pszichológus, pszichopedagógus, gyógypedagógus,
szociális munkás, szociális szervezõ, teológus
– pszichiátriai (ideg-elme) ápoló
– mentálhigiénikus, szociálpedagógus, addiktológiai
konzultáns, pszichiátriai és mentálhigiénés szakápoló,
mentálhigiénés asszisztens
Szakirányú szakképzettség hiányában
– pedagógus mentálhigiénés szakirányú végzettséggel

8. Nappali melegedõ intézményvezetõ Szakirányú szakképzettség
– szociális munkás, pedagógus mentálhigiénés szakirá-
nyú végzettséggel
– szociális asszisztens, mentálhigiénés asszisztens, szo-
ciális gondozó és szervezõ
Szakirányú szakképzettség hiányában
– védõnõ, teológus, népmûvelõ,
pedagógiai asszisztens
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A Pénzügyminisztérium Informatikai Szolgáltató
Központ elnöke

– a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.)

20/A. § (3) bekezdésében foglaltak alapján –
pályázatot hirdet

a gazdasági igazgató irányítása alatt álló
pénzügyi és számviteli osztályvezetõi

(pénzügyi fõosztályvezetõ-helyettesi) álláshely
betöltésére

Pályázati feltételek:
– egyetemi vagy fõiskolai szintû közgazdasági felsõok-

tatásban szerzett szakképzettség, regisztrált mérlegképes
könyvelõ/okleveles könyvvizsgáló,

– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– költségvetési szervnél gazdasági feladatokban szer-

zett legalább hároméves gyakorlat.

Az álláshely betöltésénél elõnyt jelent: a közigazgatás-
ban szerzett költségvetési vezetõi gyakorlat, valamint for-
rás SQL integrált pénzügyi-számviteli rendszer bevezeté-
sében, használatában szerzett tapasztalat, továbbá a vám-
és pénzügyõrség gazdálkodási rendjének, folyamatainak
ismerete.

A pályázathoz csatolni kell:
– pályázati kérelmet,
– szakmai önéletrajzot,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– az elõírt képzettséget, képesítést tanúsító okiratok, va-

lamint a számvitelrõl szóló törvény 151. § (3)–(5) bekezdé-
se szerinti nyilvántartásba történt bejegyzés alapján a tevé-
kenység ellátására jogosító engedély (igazolvány) hiteles
másolatát.

A vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:
– a gazdasági igazgató távollétében a gazdasági vezetõ

217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerinti
feladatainak ellátása,

– operatív vezetése a teljes pénzügyi, számviteli terü-
letnek,

– az eddig outsourcingban végzett pénzügyi és szám-
viteli feladatok átvétele a Vám- és Pénzügyõrség Orszá-
gos Parancsnokságától (illetmény-számfejtési feladatok
nélkül),

– integrált gazdálkodási rendszer bevezetése és mûköd-
tetése,

– részt vesz a gazdasági intézkedések meghozatalában,
– felelõs a fenti rendelet 17. § (1) bekezdésében részle-

tezett feladatok jogszabályokban megfelelõ ellátásáért.



Az álláshely munkajogi környezete és a vele járó illet-
mény:

– a pénzügyi fõosztályvezetõ-helyettesi munkakör ve-
zetõi munkakör, melynek betöltõjére a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény vonatkozik,

– a közalkalmazotti jogviszony és a vezetõi megbízás
határozatlan idõre szól,

– a fenti törvény 21/A. § (1) bekezdésében foglaltak
alapján a közalkalmazotti jogviszony létesítésekor 3 hó-
nap próbaidõ kikötésére kerül sor,

– illetménye és juttatásai a közalkalmazottak jogállásá-
ról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján kerül megha-
tározásra,

– jogosult a Központ választható béren kívüli juttatásai
rendszer (cafateria) mûködésérõl szóló szabályzata szerin-
ti juttatásokra, továbbá részesülhet személyre szóló cél-
kitûzések értékelése alapján teljesítményhez kötött pré-
mium-kifizetésekbõl.

A meghirdetett munkakör betöltésének további fel-
tétele:

– a pénzügyminiszter 17/1993. (VI. 18.) PM rendelet
3. számú melléklete alapján, a köztisztviselõk jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. törvény 22/A. §-a szerinti vagyon-
nyilatkozat megtétele, továbbá

– a beosztás betöltéséhez „B” típusú nemzetbiztonsági
ellenõrzés szükséges, azonban ennek hiánya a pályázat be-
nyújtásának nem feltétele.

A pályázat tartalmára vonatkozó követelmények:
A pályázónak tájékoztatást kell adni a szakmai pályaút-

járól, valamint a pályázattal betöltendõ munkakör ellátásá-
ra vonatkozó szakmai elképzeléseirõl, és minden egyéb
olyan körülményrõl (pl. szolgálati idõn kívüli munkavég-
zésre irányuló egyéb jogviszony fennállása), amely a mun-
kakör ellátása, valamint a pályázat értékelése szempontjá-
ból jelentõséggel bír.

Megkívánt személyiségjegyek:
Felelõsségtudat, jó feladatmegoldó képesség, jó írásbeli

kifejezõkészség, megbízhatóság, jó kommunikációs kész-
ség, kezdeményezõkészség, jogalkalmazási készség, ob-
jektivitás, munkabírás, alaposság, motivációs készség,
rendszerszemlélet és operativitás.

A pályázat benyújtásának ideje:

2008. január 5.

A pályázat elbírásának határideje: 2008. január 31.
Az álláshely betöltésének várható idõpontja: 2008. feb-

ruár 1.
A pályázatot és mellékleteit két példányban, zárt borí-

tékban, a borítékon a „PÁLYÁZAT” szó feltüntetésével az
alábbi címre kell eljuttatni: Pénzügyminisztérium Infor-

matikai Szolgáltató Központ 1143 Budapest, Hungária
krt. 112–114.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás Bakos László
pénzügyõr fõhadnagy, humánpolitikai referenstõl kérhetõ
a 470-4361-es telefonszámon.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Földhivatal
pályázatot hirdet

az Encsi Körzeti Földhivatal
(3860 Encs, Petõfi u. 62. fszt. 1.)

hivatalvezetõi munkakörének betöltésére

A munkakör betölthetõ a Köztisztviselõk jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. tv. (továbbiakban Ktv.) alapján.

Az Encsi Körzeti Földhivatal vezetõjének fõbb fel-
adatai:

– gondoskodik az Encsi Körzeti Földhivatal szakmai,
gazdálkodási munkájának szervezésérõl, irányításáról, el-
lenõrzésérõl,

– felelõs a jogszabályokban meghatározott feladatok
eredményes végrehajtásáért,

– felelõs a körzetében a földügyi szakigazgatási tevé-
kenység koordinálásáért,

– felelõs a pénzügyi, vagyonvédelmi, munkavédelmi
és tûzvédelmi teendõkért,

– ellátja a Körzeti Földhivatal általános képviseletét,
– kapcsolatot tart a szakmai társintézményekkel, köz-

igazgatási és társadalmi szervezetekkel,
– végrehajtja a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Föld-

hivatal vezetõje, illetve a szakmai osztályvezetõk utasí-
tásait.

A körzeti földhivatal vezetõjének megbízása – köztiszt-
viselõi kinevezéssel – határozott idõre, 6 évre szól. Beso-
rolása, illetménye és juttatásainak megállapítása a (Ktv.)
alapján történik.

Az állás a pályázatok elbírálása után, a munkakörre vo-
natkozó feltételek teljesítését követõen 2008. január 1-jé-
tõl tölthetõ be.

A munkakör betöltése esetén a pályázó a Ktv. vonat-
kozó rendelkezései alapján vagyonnyilatkozat-tételre
kötelezett.

Pályázhatnak azok a köztisztviselõi követelményeknek
megfelelõ szakemberek, akik:

– Magyarországon szerzett – vagy ilyennek elismert –
egyetemi vagy fõiskolai szintû jogász, agrármérnök, föld-
mérõ (és térinformatikai) mérnök, építõmérnök, térképész,
földrendezõ mérnök végzettséggel, ingatlan-nyilvántar-
tási szervezõi vagy igazgatás-szervezõi szakképzettséggel
rendelkeznek,
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– a vezetõi feladatok eredményes ellátásához szüksé-
ges vezetõi, döntési, tárgyalási, kapcsolatteremtõ képes-
séggel és vezetõi gyakorlattal rendelkeznek,

– a Ktv. 21. §-a szerinti összeférhetetlenség hiánya
esetén.

A kiválasztásnál elõnyt jelent az államigazgatásban
vagy földhivatalban szerzett gyakorlat, közigazgatási,
vagy jogi szakvizsga, illetve az angol, francia vagy német
nyelv tárgyalóképes ismerete.

A pályázathoz mellékelni kell:
– a pályázó szakmai életútját bemutató önéletrajzot, az

eddigi munkahely(ek) és munkakör(ök) feltüntetésével,
– szakmai, vezetõi elképzelések rövid leírását,
– iskolai végzettségét, szakképzettségét, nyelvtudását

igazoló okiratok másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

A pályázatot a Magyar Közlöny Hivatalos Értesítõjé-
ben történõ megjelenéstõl számított 15 napon belül kell
benyújtani a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Földhivatal-
ba, „Encsi Körzeti Földhivatal Hivatalvezetõi pályázat”
megjelöléssel (3525 Miskolc, Vologda u. 4., levélcím:
3501 Miskolc, Pf. 574).

A pályázatok elõzetes értékelésére a beérkezési határ-
idõt követõ 8 napon belül kerül sor. A pályázatokat a jog-
szabályban meghatározott módon kezeljük. Az elbírálás
eredményérõl a pályázó írásban tájékoztatást kap.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást ad:
– dr. Kisvárdai László hivatalvezetõ, Borsod-Abaúj-

Zemplén Megyei Földhivatal, tel.: 06 (46) 347-320,
– Lenkey Szilvia, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Föld-

hivatal, tel.: 06 (46) 347-320.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Földhivatal
pályázatot hirdet

a Tiszaújvárosi Körzeti Földhivatal
(3580 Tiszaújváros, Erzsébet tér 24.)

hivatalvezetõi munkakörének betöltésére

A munkakör betölthetõ a köztisztviselõk jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. tv. (továbbiakban Ktv.) alapján.

A Tiszaújvárosi Körzeti Földhivatal vezetõjének fõbb
feladatai:

– gondoskodik a Tiszaújvárosi Körzeti Földhivatal
szakmai, gazdálkodási munkájának szervezésérõl, irányí-
tásáról, ellenõrzésérõl,

– felelõs a jogszabályokban meghatározott feladatok
eredményes végrehajtásáért,

– felelõs a körzetében a földügyi szakigazgatási tevé-
kenység koordinálásáért,

– felelõs a pénzügyi, vagyonvédelmi, munkavédelmi
és tûzvédelmi teendõkért,

– ellátja a Körzeti Földhivatal általános képviseletét,
– kapcsolatot tart a szakmai társintézményekkel, köz-

igazgatási és társadalmi szervezetekkel,
– végrehajtja a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Föld-

hivatal vezetõje, illetve a szakmai osztályvezetõi utasítá-
sokat.

A körzeti földhivatal vezetõjének megbízása – köztiszt-
viselõi kinevezéssel – határozott idõre, 6 évre szól. Beso-
rolása, illetménye és juttatásainak megállapítása a Ktv.
alapján történik.

Az állás a pályázatok elbírálása után, a munkakörre vo-
natkozó feltételek teljesítését követõen 2008. január 1-jé-
tõl tölthetõ be.

A munkakör betöltése esetén a pályázó a Ktv. vonat-
kozó rendelkezései alapján vagyonnyilatkozat-tételre kö-
telezett.

Pályázhatnak azok a köztisztviselõi követelményeknek
megfelelõ szakemberek, akik:

– Magyarországon szerzett – vagy ilyennek elismert –
egyetemi vagy fõiskolai szintû jogász, agrármérnök, föld-
mérõ (és térinformatikai) mérnök, építõmérnök, térképész,
földrendezõ mérnök végzettséggel, ingatlan-nyilvántar-
tási szervezõi vagy igazgatás-szervezõi szakképzettséggel
rendelkeznek,

– a vezetõi feladatok eredményes ellátásához szüksé-
ges vezetõi, döntési, tárgyalási, kapcsolatteremtõ képes-
séggel és vezetõi gyakorlattal rendelkeznek,

– a Ktv. 21. §-a szerinti összeférhetetlenség hiánya
esetén.

A kiválasztásnál elõnyt jelent az államigazgatásban
vagy földhivatalban szerzett gyakorlat, közigazgatási,
vagy jogi szakvizsga, illetve az angol, francia vagy német
nyelv tárgyalóképes ismerete.

A pályázathoz mellékelni kell:
– a pályázó szakmai életútját bemutató önéletrajzot, az

eddigi munkahely(ek) és munkakör(ök) feltüntetésével,
– szakmai, vezetõi elképzelések rövid leírását,
– iskolai végzettségét, szakképzettségét, nyelvtudását

igazoló okiratok másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

A pályázatot a Magyar Közlöny Hivatalos Értesítõjé-
ben történõ megjelenéstõl számított 15 napon belül kell
benyújtani a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Földhivatal-
ba, „Tiszaújvárosi Körzeti Földhivatal Hivatalvezetõi pá-
lyázat” megjelöléssel (3525 Miskolc, Vologda u. 4., levél-
cím: 3501 Miskolc, Pf. 574).
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A pályázatok elõzetes értékelésére a beérkezési határ-
idõt követõ 8 napon belül kerül sor. A pályázatokat a jog-
szabályban meghatározott módon kezeljük. Az elbírálás
eredményérõl a pályázó írásban tájékoztatást kap.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást ad:
– dr. Kisvárdai László hivatalvezetõ, Borsod-Abaúj-

Zemplén Megyei Földhivatal, tel.: 06 (46) 347-320,
– Lenkey Szilvia, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Föld-

hivatal, tel.: 06 (46) 347-320.

A gyulai Cigány Kisebbségi Önkormányzat
(5700 Gyula, Petõfi tér 3.)

pályázatot hirdet
Humán Szolgáltató Központ
(5700 Gyula, Külterület 4.)

intézményvezetõi álláshelyének betöltésére

Az intézmény tevékenységi köre:
– étkeztetés,
– házi segítségnyújtás,
– szenvedélybetegek közösségi ellátása,
– fogyatékosok nappali ellátása,
– pszichiátriai betegek nappali ellátása,
– szociális foglalkoztatás.

Pályázati feltételek:
– az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékle-

tében elõírt szakirányú végzettség,
– legalább 5 év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú

szakmai képesítést igénylõ, a szociális területen szerzett
szakmai gyakorlat,

– büntetlen elõélet.

Elõnyt jelent:
– szociális szakvizsga,
– vezetõi gyakorlat,
– szociális alapszolgáltatások terén szerzett tapasztalat.

A pályázathoz csatolni kell:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– részletes szakmai önéletrajzot,
– a képesítést igazoló okiratok hiteles másolatát,
– szakmai gyakorlat igazolását,
– az intézmény vezetésére vonatkozó programot a

szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléssel,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagában fog-

lalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ
kezeléséhez hozzájárul, és nyilatkozatát arról, hogy a pá-
lyázatot elbíráló üléseken a nyílt ülés tartásához hozzá-
járul-e.

A megbízás idõtartama: 5 év.
Az álláshely betölthetõ: 2008. február 1. napjától.
Illetmény: a közalkalmazottak jogállásáról szóló

1992. évi XXXIII. törvény alapján.

A pályázat benyújtásának határideje: a Szociális Köz-
lönyben és a Hivatalos Értesítõben történõ megjelenéstõl
számított 30. nap.

A pályázat benyújtásának formája és helye: a pályázatot
a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke (Ferenczi
Attila) részére írásos, nyomtatott formában kell benyújtani
(Polgármesteri Hivatal, 5700 Gyula, Petõfi tér 3.). A borí-
tékra kérjük ráírni: „Humán Szolgáltató Központ intéz-
ményvezetõi pályázat”.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat lejártát
követõ Cigány Kisebbségi önkormányzati ülés.

A pályázattal kapcsolatban bõvebb információ kérhetõ
a fenti címen, illetve Ferenczi Attila elnöktõl a 06 (70)
383-6190-es telefonszámon.

Biharnagybajom Község Önkormányzat jegyzõje
pályázatot hirdet

mûszaki ügyintézõi munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség,
– magyar állampolgárság,
– legalább középfokú szakirányú (mûszaki) végzettség,
– 5 év szakmai gyakorlat.

Kinevezés határozatlan idõre, 3 hónap próbaidõ közbe-
iktatásával.

A pályázathoz mellékelni kell:
– a pályázó részletes szakmai önéletrajzát,
– iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok

másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

A pályázatot kézzel írottan, két példányban kell benyúj-
tani.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenéstõl (2007. november 19.) számí-
tott 15. nap.

A pályázat elbírálása a benyújtási határidõ lejártát kö-
vetõ 15 napon belül történik.

Az állás az elbírálást követõen azonnal betölthetõ, a kine-
vezésre, a besorolásra és az illetményre az 1992. évi XXIII.
törvény rendelkezései vonatkoznak, a kinevezés a közös
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háztartásban élõ házas-, illetve élettársra és gyermekre is ki-
terjedõ vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár.

A pályázatot Biharnagybajom Község Önkormányzatá-
nak jegyzõjének címére kell benyújtani: 4172 Biharnagy-
bajom, Rákóczi út 5.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítást Biharnagyba-
jom község jegyzõjétõl kérhet a pályázó. Telefon: (54)
472-002.

A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvání-
tásának jogát fenntartja.

Bodrogkisfalud, Szegi, Szegilong községek
képviselõ-testületei

Bodrogkisfalud székhellyel
pályázatot hirdetnek

a 2008. január 1-jétõl létrejövõ
Bodrogkisfalud–Szegi–Szegilong Körjegyzõség

körjegyzõi állásának betöltésére

Képesítési és egyéb feltételek:
– állam- és jogtudományi egyetemi vagy államigazga-

tási fõiskolai végzettség,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– minimum 5 év közigazgatási gyakorlat.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó részletes szakmai önéletrajzát,
– a szakmai és vezetõi elképzelésekrõl szóló írásos

anyagot,
– a képzést igazoló diploma, oklevél másolatát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

Munkahely: Bodrogkisfalud, Szegi, Szegilong Kör-
jegyzõség.

Székhely: 3917 Bodrogkisfalud, Kossuth út 65.
Tel./fax: (47) 396-056.
Beosztása: körjegyzõ.
Megbízás idõtartama: 2008. január 1. napjától kezdõ-

dõen, határozatlan idõre.
Megbízás kezdõ idõpontja: 2008. január 1.
Juttatás: a köztisztviselõi jogállásról szóló 1992. évi

XXII. törvény szerint.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenéstõl (2007. november 19.) szá-
mított 15. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtást követõ
15 napon belül.

Levelezési cím, pályázat benyújtási helye: Bodrogkis-
falud, Szegi, Szegilong községek képviselõ-testületei,
3917 Bodrogkisfalud, Kossuth út 65.

Budapest Fõváros II. Kerületi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala

(1024 Budapest, Mechwart liget 1.)
pályázatot hirdet

a Városrendészeti Csoport szervezeti egységhez
közterület-felügyelõi munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– rendészeti szakközépiskolai végzettség, vagy ezzel

egyenértékû más képzési formában szerzett végzettség,
vagy középiskolai végzettség és közterület-felügyelõi
vizsga.

Elõnyt jelent hasonló területen szerzett közigazgatási
gyakorlat.

A pályázat tartalmazza a pályázó:
– szakmai önéletrajzát, mely részletezi eddigi tevé-

kenységét,
– végzettségét, szakképesítését igazoló okiratok máso-

latát,
– erkölcsi bizonyítványt, vagy annak másolatát.

Ellátandó feladatok: Budapest Fõváros II. kerülete köz-
területei rendjének és tisztaságának védelme, valamint an-
nak rendjét megbontó jogsértések hatékony megelõzése,
megakadályozása, szankcionálása, az önkormányzati va-
gyon védelme, az 1999. évi LXIII. törvény (a közterület-
felügyeletrõl) elõírásainak megfelelõen.

A kinevezés határozatlan idõre szól, betölthetõ 2008. ja-
nuár 2-tõl.

A besorolás és illetmény, valamint egyéb juttatások a
köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény
és a helyi Közszolgálati szabályzat elõírásai szerint kerül
meghatározásra.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenést (2007. november 19.) követõ
15. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határ-
idõt követõ 30. nap.

A pályázat benyújtásának helye és további információ:
Budapest Fõváros II. Kerületi Önkormányzat Képvi-

selõ-testületének Polgármesteri Hivatala Humánpolitikai
Csoportjánál, telefon: 346-5464 vagy 346-5463, Buda-
pest, 1024 Mechwart liget 1.
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Budapest Fõváros II. Kerületi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala

(1024 Budapest, Mechwart liget 1.)
pályázatot hirdet

az Építésügyi Iroda szervezeti egységhez
körzetes építész munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– egyetemi vagy fõiskolai szintû építészmérnöki, építõ-

mérnöki (szerkezetépítõ, magasépítõ üzemmérnöki) szak-
képzettség.

Elõnyt jelent építésügyi és közigazgatási alap- és szak-
vizsga.

A pályázat tartalmazza a pályázó:
– szakmai önéletrajzát, mely részletezi eddigi tevé-

kenységét,
– végzettségét, szakképesítését igazoló okiratok máso-

latát,
– erkölcsi bizonyítványt, vagy annak másolatát.

Ellátandó feladatok: építéshatósági feladatok ellátása
kialakított körzetrend szerint.

A kinevezés határozatlan idõre szól, betölthetõ a pályá-
zat elnyerésének idõpontjától.

A besorolás és illetmény, valamint egyéb juttatások a
köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény
és a helyi Közszolgálati szabályzat elõírásai szerint kerül
meghatározásra.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenést (2007. november 19.) követõ
15. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határ-
idõt követõ 30. nap.

A pályázat benyújtásának helye és további információ:
Budapest Fõváros II. Kerületi Önkormányzat Képvi-

selõ-testületének Polgármesteri Hivatala Humánpolitikai
Csoportjánál, telefon: 346-5464 vagy 346-5463, Buda-
pest, 1024 Mechwart liget 1.

Budapest Fõváros II. Kerületi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala

(1024 Budapest, Mechwart liget 1.)
pályázatot hirdet

a Beruházási és Városüzemeltetési Iroda
szervezeti egységhez

közlekedési és közmû-ügyintézõi munkakör
betöltésére

Pályázati feltételek:
– egyetemi vagy fõiskolai szintû közlekedésmérnök,

építõmérnök, vagy környezetmérnök szakképesítés.

Elõnyt jelent hasonló területen szerzett közigazgatási
gyakorlat, közigazgatási szakvizsga.

A pályázat tartalmazza a pályázó:
– szakmai önéletrajzát, mely részletezi eddigi tevé-

kenységét,
– végzettségét, szakképesítését, szakvizsgáját igazoló

okiratok másolatát,
– erkölcsi bizonyítványt, vagy annak másolatát.

Ellátandó feladatok: Budapest Fõváros II. Kerületi Ön-
kormányzat illetékességi területén a közutak és közterüle-
tek fenntartásával és kezelésével, valamint a közmûvekkel
kapcsolatos feladatok elvégzésének elõkészítése.

A kinevezés határozatlan idõre szól, betölthetõ a pályá-
zat elnyerésének idõpontjától.

A besorolás és illetmény, valamint egyéb juttatások a
köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény
és a helyi Közszolgálati szabályzat elõírásai szerint kerül
meghatározásra.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenést (2007. november 19.) követõ
15. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határ-
idõt követõ 30. nap.

A pályázat benyújtásának helye és további információ:
Budapest Fõváros II. Kerületi Önkormányzat Képvi-

selõ-testületének Polgármesteri Hivatala Humánpolitikai
Csoportjánál, telefon: 346-5464 vagy 346-5463, Buda-
pest, 1024 Mechwart liget 1.

Budapest Fõváros II. Kerületi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala

(1024 Budapest, Mechwart liget 1.)
pályázatot hirdet

a Beruházási és Városüzemeltetési Iroda
szervezeti egységhez

üzemeltetési ügyintézõi munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– minimum középiskolai végzettség és építõipari szak-

képzettség, vagy mûszaki (technikai) szakirányú szakkép-
zettség,

– alapfokú számítástechnikai ismeretek.

Elõnyt jelent hasonló területen szerzett közigazgatási
gyakorlat.

A pályázat tartalmazza a pályázó:
– szakmai önéletrajzát, mely részletezi eddigi tevé-

kenységét,
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– végzettségét, szakképesítését igazoló okiratok máso-
latát,

– erkölcsi bizonyítványt, vagy annak másolatát.

Ellátandó feladatok: a Polgármesteri Hivatal üzemelte-
téséhez szükséges feladatok elõkészítése.

A kinevezés határozatlan idõre szól, betölthetõ a pályá-
zat elnyerésének idõpontjától.

A besorolás és illetmény, valamint egyéb juttatások a
köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény
és a helyi Közszolgálati szabályzat elõírásai szerint kerül
meghatározásra.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenést (2007. november 19.) követõ
15. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határ-
idõt követõ 30. nap.

A pályázat benyújtásának helye és további információ:
Budapest Fõváros II. Kerületi Önkormányzat Képvi-

selõ-testületének Polgármesteri Hivatala Humánpolitikai
Csoportjánál, telefon: 346-5464, vagy 346-5463, Buda-
pest, 1024 Mechwart liget 1.

Budapest Fõváros II. Kerületi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala

(1024 Budapest, Mechwart liget 1.)
pályázatot hirdet

gyámügyi ügyintézõi munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– állam- és jogtudományi doktori képesítés.

Elõnyt jelent gyámügyi területen szerzett gyakorlat,
közigazgatási szakvizsga.

A pályázat tartalmazza a pályázó:
– szakmai önéletrajzát, mely részletezi eddigi tevé-

kenységét,
– végzettségét, szakképesítését, szakvizsgáját igazoló

okiratok másolatát,
– erkölcsi bizonyítványt, vagy annak másolatát.

Ellátandó feladatok: a 331/2006. (XII. 23.) kormány-
rendelet 4–11. §-ában foglaltak szerint: gyermekvédelmi
ügyek, szülõi felügyelettel kapcsolatos ügyek, pénzbeli tá-
mogatások, családi jogállás rendezése, örökbefogadás,
gyámsági és gondnoksági ügyek intézése, vagyonkezelési
ügyek intézése, bonyolítása.

A kinevezés határozatlan idõre szól, betölthetõ a pályá-
zat elnyerésének idõpontjától.

A besorolás és illetmény, valamint egyéb juttatások a
köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény

és a helyi Közszolgálati szabályzat elõírásai szerint kerül
meghatározásra.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenést (2007. november 19.) követõ
15. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határ-
idõt követõ 30. nap.

A pályázat benyújtásának helye és további információ:
Budapest Fõváros II. Kerületi Önkormányzat Képvi-

selõ-testületének Polgármesteri Hivatala Humánpolitikai
Csoportjánál, telefon: 346-5464 vagy 346-5463, Buda-
pest, 1024 Mechwart liget 1.

Bükkösd Község
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot hirdet
jegyzõi munkakör betöltésére

Az állás az 1992. évi XXIII. törvény 8. § (1) bekezdése,
a 10. §-a, valamint a helyi önkormányzatokról szóló
LXV. törvény 36. § (1) bekezdése alapján pályázatot hir-
det jegyzõi munkakör betöltésére. A kinevezés határozat-
lan idõre szól, a munkakört teljes munkaidõben kell el-
látni. A munkakör várhatóan 2008. január 1. napjával tölt-
hetõ be.

Pályázati feltételek:
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi

doktori képesítés, vagy okleveles közigazgatási mene-
dzser-szakképesítés,

– legalább kétéves közigazgatási gyakorlat,
– büntetlen elõélet,
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– közigazgatási vagy jogi szakvizsga, vagy az alóli

mentesség igazolása.

A pályázat tartalmazza a pályázó:
– részletes szakmai tevékenységét bemutató önélet-

rajzát,
– a munkakör betöltésével kapcsolatos elképzeléseket

(hivatal irányítása, önkormányzat vezetésével kapcsolatos
együttmûködés),

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványát,
– iskolai végzettségeket igazoló okiratok másolatát

(az eredetit a meghallgatáson be kell mutatni).

Ellátandó feladat: a polgármesteri hivatal apparátusá-
nak magas színvonalú irányítása, valamint az Ötv. 36. §
(2) bekezdésében foglalt feladatok ellátása.
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Illetmény és egyéb juttatás a Ktv., valamint a helyi ren-
delet alapján történik.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenést (2007. november 19.) követõ
15 napon belül.

A pályázat benyújtásának helye: Polgármesteri Hivatal,
Bükkösd Község polgármestere részére, 7682 Bükkösd,
Kossuth L. u. 48.

A pályázat postai úton vagy személyesen nyújtható be.
A pályázók a borítékra írják rá: „Jegyzõi pályázat”.

A pályázat elbírálásának módja, elbírálás határideje: a
benyújtási határidõt követõen a képviselõ-testület által
megválasztott bizottság végzi a pályázatok elõzetes elbírá-
lását.

Döntés a benyújtási határidõt követõ soron következõ
képviselõ-testületi ülésen várható, melyet személyes meg-
hallgatás elõz meg.

Dunakeszi Város Önkormányzatának jegyzõje
pályázatot hirdet

a Polgármesteri Hivatal
Szociális és Egészségügyi osztályára

szociális ügyintézõi munkakörbe

Közigazgatási szerv megnevezése: Dunakeszi Város
Polgármesteri Hivatala.

Betöltendõ munkakör: szociális ügyintézõ.

Ellátandó feladatok ismertetése:
– jegyzõi hatáskörben dönt a gyermek védelembevéte-

lérõl, annak megszüntetésérõl,
– azonnali döntést igénylõ esetben a gyermeket elhe-

lyezi,
– jogszabály által meghatározott esetekben ügygond-

nok, vagy eseti gondnok kirendelése.

A munkakör betöltéséhez, illetve a pályázat elnyerésé-
hez szükséges feltételek:

– a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995.
(II. 3.) Korm. r. I. sz. mellékletének 18. pontjában megha-
tározott szakirányú iskolai végzettség,

– magyar állampolgárság, cselekvõképesség, büntetlen
elõélet,

– foglalkozás-egészségügyi alkalmasság (foglalkozta-
tás esetén).

Illetmény és az egyéb juttatások megállapítása a köz-
tisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvényben
és az Egységes Közszolgálati szabályzatban meghatáro-
zottak szerint.

A pályázat benyújtásának feltételei:
– részletes szakmai önéletrajz,
– az iskolai végzettséget igazoló okirat másolata,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárás-

ban részt vevõk megismerhetik.

A pályázat benyújtásának, elbírálásának határideje:
– Pályázatok benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-

lönyben való megjelenéstõl (2007. november 19.) számí-
tott 15. nap.

– A munkáltatói jogkör gyakorlója a pályázatok be-
nyújtására elõírt határidõt követõ 30 napon belül dönt a pá-
lyázatokról.

– A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyil-
vánításának jogát fenntartja.

Állás betöltésének idõpontja:
Az állás a pályázatok elbírálását követõen, a munkakör-

re vonatkozó feltételek teljesítésével azonnal betölthetõ.
A szociális ügyintézõi munkakör határozatlan idõre, 6 hó-
napos próbaidõ közbeiktatásával jön létre.

A pályázatot személyesen vagy postai úton kell benyúj-
tani Dunakeszi város jegyzõjének címezve – 2120 Duna-
keszi, Fõ út 25. – lezárt borítékban. A borítékra kérjük rá-
írni: „Pályázat szociális ügyintézõi munkakörbe”.

Érdeklõdni a szociális és egészségügyi osztályvezetõnél
lehet, tel.: 06 (27) 542-874.

Dunavarsány Város Önkormányzatának jegyzõje
pályázatot hirdet

beruházási asszisztensi munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– minimum középfokú közgazdasági, vagy mûszaki

végzettség,
– jogszabály által elõírt vagyonnyilatkozat-tételi köte-

lezettség vállalása.

Elõnyt jelent:
– közigazgatási alapvizsga,
– pályázatfigyelõ, valamint beruházási területen szer-

zett szakmai gyakorlat.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
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– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány hiteles má-

solatát.

Feladatai: pályázatfigyelés, a Beruházási-Mûszaki Iro-
da mûködésével kapcsolatos ügyviteli, adminisztratív fel-
adatok ellátása.

Bérezés és egyéb juttatás: a köztisztviselõk jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. törvény, a Hivatal Szervezeti és
mûködési szabályzatában és a helyi rendeletekben foglal-
tak szerint.

A pályázat beadási határideje: a Belügyi Közlönyben
történõ megjelenéstõl (2007. november 19.) számított
15. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határ-
idõt követõ 15. nap.

A pályázat eredményérõl a pályázók írásbeli tájékozta-
tást kapnak.

A pályázatot zárt borítékban, a Dunavarsány Város Ön-
kormányzatának jegyzõjéhez kell benyújtani az alábbi
címre: Dunavarsány Város Önkormányzat Polgármesteri
Hivatala, 2336 Dunavarsány, Kossuth L. u. 18.

A borítékra kérjük írják rá: „Pályázat beruházási
asszisztensi munkakör betöltésére”.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet: Duna-
varsány Város Önkormányzatának jegyzõjénél a (24)
521-041-es telefonszámon.

Eperjeske és Tiszamogyorós
önkormányzatainak képviselõ-testületei

pályázatot hirdetnek
körjegyzõi állás betöltésére

Eperjeske és Tiszamogyorós önkormányzatai a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 36. §
(1) bekezdésében foglaltakra tekintettel, a köztisztviselõk
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiak-
ban: Ktv.) 7–9. §-ainak figyelembevételével pályázatot ír-
nak ki Eperjeske székhellyel mûködõ körjegyzõség kör-
jegyzõi állásának betöltésére.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi

doktori képesítéssel vagy okleveles közigazgatási mene-
dzser szakképesítéssel,

– legalább 3 éves közigazgatási gyakorlat,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsgával, vagy az Or-

szágos Közigazgatási Vizsgabizottság (a továbbiakban:
OKV) elnöksége által a teljeskörûen közigazgatási jelle-
gûnek minõsített tudományos fokozat alapján adott mente-
sítéssel rendelkezik.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– körjegyzõi vagy jegyzõi gyakorlat,
– felhasználói szintû számítógépes ismeret,
– „B” kategóriás gépjármû-vezetõi engedély,
– saját gépkocsi.

A pályázónak meg kell felelnie a köztisztviselõk jogál-
lásáról szóló 1992. évi XXIII. törvényben (a továbbiak-
ban: Ktv.) szereplõ általános alkalmazási feltételeknek.

A körjegyzõ a Ktv. 22/A. § (8) bekezdés d) pontja alap-
ján vagyonnyilatkozat-tételre köteles.

A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség kiterjed a kö-
zös háztartásban élõ házastársra vagy élettársra, valamint a
gyermekekre is.

Az állás betölthetõ: 2008. január 1. napjától.
A kinevezés határozatlan idõre szól, 3 hónap próbaidõ

kikötésével.
A munkakört teljes munkaidõben kell ellátni. A kör-

jegyzõi feladatok ellátása a mindenkor hatályos vonatkozó
jogszabályoknak megfelelõen történik.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– végzettséget igazoló okiratok hiteles másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a munkakör ellátásával kapcsolatos vezetõi prog-

ramot.

Illetmény és egyéb juttatások a Ktv. alapján.
A pályázat benyújtásának határideje: a pályázati felhí-

vás Belügyi Közlönyben történõ megjelenését (2007. no-
vember 19.) követõ 15. nap.

A pályázatot zárt borítékban kérjük benyújtani.
Elbírálás: a pályázat benyújtási határidejének lejártát

követõ legközelebbi együttes testületi ülésen.
A pályázat benyújtásának helye: Eperjeske Község Ön-

kormányzatának Polgármesteri Hivatala, Pásztor Gábor
polgármester, 4646 Eperjeske, Szabadság tér 1., tel.: 06
(45) 708-200.

Himod–Csapod–Répceszemere községek körjegyzõje
pályázatot hirdet

pénzügyi ügyintézõi állás betöltésére

Az állás változó munkahelyként, határozatlan idõre
szól.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– legalább középfokú pénzügyi képesítés,
– saját gépkocsi és jogosítvány.
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Bérezés: a Ktv. szerint. Próbaidõ 6 hónap.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– mérlegképes könyvelõi végzettség,
– számítógépes ismeret,
– önkormányzatnál hasonló munkakörben szerzett

gyakorlat.

A pályázathoz csatolni kell:
– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát,
– részletes szakmai önéletrajzot,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

A pályázat beadási határideje: a Belügyi Közlönyben való
megjelenéstõl (2007. november 19.) számított 15. nap.

Az állás 2007. december 1-jétõl betölthetõ.
A pályázatokat Németh Lászlóné körjegyzõ részére kell

megküldeni [Himod, Kossuth u. 1., tel.: (96) 255-114].

Jászberény Város Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala

pályázatot hirdet
okmányirodai ügyintézõ munkakör

határozott idejû betöltésére

Pályázati feltételek:
– közgazdasági szakközép-iskolai vagy középiskolai

végzettség és középfokú számítástechnikai szakképesítés,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség.

Elõnyt jelent: nyilvántartási és okmány-ügyintézõi
OKJ-s szakképesítés.

A pályázathoz csatolni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-

ványt,
– végzettséget igazoló dokumentumok hiteles máso-

latát.

Ellátandó munkakör: okmányirodai ügyintézõi fel-
adatok.

Munkavégzés helye: Jászberény, Lehel vezér tér 31.
Bérezés: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi

XXIII. törvény, valamint Jászberény Város Polgármesteri
Hivatalának egységes közszolgálati szabályzata alapján.

Az álláshely betölthetõ: a pályázatok elbírálását köve-
tõen azonnal, 6 hónap próbaidõ-kikötéssel.

A pályázat benyújtásának határideje: a pályázatnak
a Belügyi Közlönyben történõ megjelenését (2007. novem-
ber 19.) követõ 15. napig történõ beérkezése.

A pályázat elbírálási határideje: a benyújtási határidõt
követõ 10 napon belül.

A pályázatot Jászberény város jegyzõjéhez (5100 Jász-
berény, Lehel vezér tér 18.) kell benyújtani.

Jászberény Város Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala

pályázatot hirdet
ügykezelõ/iktató álláshely

határozatlan idejû betöltésére

Pályázati feltételek:
– középfokú végzettség,
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség.

Elõnyt jelent: gyors- és gépírói végzettség, számítógé-
pes szövegszerkesztõi ismeret.

A pályázathoz csatolni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-

ványt,
– végzettséget igazoló dokumentumok hiteles máso-

latát.

Ellátandó munkakör: Jászberény Város Polgármesteri
Hivatal központi iktatójában szakirányú feladatok ellá-
tása.

Munkavégzés helye: Jászberény, Lehel vezér tér 18.
Bérezés: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi

XXIII. törvény, valamint Jászberény Város Polgármesteri
Hivatalának egységes közszolgálati szabályzata alapján.

Az álláshely betölthetõ: a pályázatok elbírálását köve-
tõen azonnal, 6 hónap próbaidõ-kikötéssel.

A pályázat benyújtásának határideje: a pályázatnak
a Belügyi Közlönyben történõ megjelentetését (2007. no-
vember 19.) követõ 15. napig történõ beérkezése.

A pályázat elbírálási határideje: a benyújtási határidõt
követõ 10 napon belül.

A pályázatot Jászberény város jegyzõjéhez (5100 Jász-
berény, Lehel vezér tér 18.) kell benyújtani.
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Jászberény Város Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala

pályázatot hirdet
két fõ szociális, egy fõ gyámügyi,

egy fõ adóigazgatási, egy fõ költségvetési,
egy fõ környezetvédelmi és energetikai

és egy fõ ipari-kereskedelmi ügyintézõi álláshely
határozatlan idejû betöltésére

Pályázati feltételek:
– szakirányú felsõfokú végzettség a 9/1995. (II. 3.)

Korm. rendeletben meghatározottak szerint (valamennyi
munkakör esetében),

– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség.

Elõnyt jelent: közigazgatásban szerzett szakmai gya-
korlat és a közigazgatási szakvizsga megléte.

A pályázathoz csatolni kell:
– a pályázó szakmai önéletrajzát,
– 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-

ványt,
– végzettséget igazoló dokumentumok hiteles máso-

latát.

Ellátandó munkakörök:
– szociális ügyintézõi (két fõ),
– gyámügyi ügyintézõi (jegyzõi hatáskörû),
– adóigazgatási ügyintézõi,
– költségvetési ügyintézõi,
– környezetvédelmi és energetikai ügyintézõi és
– ipari-kereskedelmi igazgatási feladatok.

Munkavégzés helye: Polgármesteri Hivatal, Jászbe-
rény.

Bérezés: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény, valamint Jászberény Város Polgármesteri
Hivatalának egységes közszolgálati szabályzata alapján.

Az álláshelyek betölthetõk: a pályázatok elbírálását kö-
vetõen azonnal, hat hónapos próbaidõ kikötésével.

A pályázatok benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenést (2007. november 19.) követõ
15. napig történõ beérkezése.

A pályázatok elbírálási határideje: a benyújtási határ-
idõt követõ 10 napon belül.

A pályázatokat Jászberény város jegyzõjéhez (5100
Jászberény, Lehel vezér tér 18.) kell benyújtani.

A pályázatok Jászberény város honlapján is megtekint-
hetõk: www.jaszbereny.hu.

A pályázatokról bõvebb információ kérhetõ Szilágyi
Lászlóné humánpolitikai ügyintézõtõl, tel.: (57) 505-702.

Kismaros–Szokolya Községek Körjegyzõsége
pályázatot ír ki

1 fõ adóügyi és 1 fõ szociális ügyintézõi munkakör
betöltésére

Az ügyintézõk feladata az adóügyi és szociális területet
átfogó hatósági feladatok ellátása.

Az állás betöltésének feltételei:
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség,
– legalább középiskolai végzettség,
– magyar állampolgárság.

Az elbírálásnál elõnyt jelent az adott szakterületen
szerzett közigazgatási gyakorlat, közigazgatási alap-, illet-
ve szakvizsga.

Illetmény a Ktv. szerinti besorolás alapján.
A pályázatokat zárt borítékban, 2624 Szokolya, Fõ

u. 83. címezve, „Adóügyi” vagy „Szociális” ügyintézõi
pályázat felirattal ellátva, a Belügyi Közlönyben történõ
megjelenéstõl (2007. november 19.) számított 15 napon
belül lehet benyújtani.

A pályázatok a benyújtást követõ 10 munkanapon belül
kerülnek elbírálásra.

Az állás az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.

A pályázathoz mellékelni kell:
– az iskolai végzettséget igazoló okirat hitelesített má-

solatát,
– 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– szakmai önéletrajzot.

A pályázat eredményérõl a pályázók az elbírálást köve-
tõen értesítést kapnak, a sikertelen pályázók részére anya-
gaik visszaküldésre kerülnek.

Kõvágóörs és Salföld Községek
Önkormányzatának Képviselõ-testületei

pályázatot írnak ki
körjegyzõi állás betöltésére

Pályázati feltételek:
– igazgatásszervezõ vagy állam- és jogtudományi dok-

tori képesítés,
– közigazgatási vagy jogi szakvizsga,
– legalább hároméves jegyzõi gyakorlat,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet, cselekvõképesség,
– kinevezés esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezett-

ség a Ktv. 22/A. § alapján.
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A pályázathoz csatolni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– a képesítést tanúsító okiratok fénymásolatát (eredeti

okiratok meghíváskor történõ bemutatása szükséges),
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizo-

nyítványt,
– nyilatkozatot arról, hogy az elbírálásban részt vevõk

megismerhetik a pályázó anyagát.

Elõnyt jelent:
– állam- és jogtudományi doktori képesítés.

Bérezés a köztisztviselõk jogállásáról szóló törvény
szerint.

Az önkormányzat szolgálati lakást biztosít.
Ellátandó feladat: az újonnan alakuló pályázatot kiíró

települések körjegyzõi feladatainak ellátása.
A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-

lönyben történõ megjelenést (2007. november 19.) követõ
15. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtásra elõírt
határidõt követõ elsõ együttes képviselõ-testületi ülés.

Az álláshely 2008. január 1. napjától tölthetõ be.
A kinevezés határozatlan idõre szól.
A pályázatot Kõvágóörs Község polgármesteréhez kell

benyújtani. Cím: 8254 Kõvágóörs, Kossuth L. u. 1. A borí-
tékon kérjük feltüntetni: „Jegyzõi pályázat”.

Érdeklõdni lehet a (87) 464-017-es telefonszámon.

Maglód Város Önkormányzatának polgármestere
pályázatot hirdet

határozatlan idejû kinevezéssel
mezõõri állás betöltésére

Betöltendõ munkakör: mezõõr.
Az állás 3 hónapos próbaidõ kikötésével kerül kiírásra.
Munkahely: Maglód Város Önkormányzata, 2234 Mag-

lód, Fõ u. 12.
Az állás 2008. január 1-jétõl tölthetõ be.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatai: az önkor-

mányzat közigazgatási területéhez tartozó termõföldek õr-
zése, valamint a termõföldön lévõ, illetve ahhoz tartozó
termények és termékek, felszerelések, eszközök, haszon-
állatok, továbbá mezõgazdasági építmények, földmérési
jelek vagyonvédelme. Egyéb jogaira és kötelezettségeire,
feladataira, az általa alkalmazható kényszerítõ eszközök
használatának szabályaira az 1997. évi CLIX. törvény
16–29. §-ait és a törvény végrehajtására kiadott 29/1998.
(IV. 30.) FM rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

A mezõõr jogállása: a mezõõr az önkormányzat közal-
kalmazottjaként feladatait Maglód Város Önkormányzat
Képviselõ-testülete utasításai szerint végzi, felette a mun-

káltatói jogokat és a közvetlen irányítást a polgármester
gyakorolja. Szakmai felügyeletét a Fõvárosi és Pest Me-
gyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal és a Monori
Városi Rendõrkapitányság látja el.

A pályázat elnyerésének feltételei:
– büntetlen elõélet,
– tizennyolcadik életévét betöltött magyar állampol-

gár, illetve a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendel-
kezõ személy,

– lõfegyvertartási engedéllyel rendelkezik vagy annak
megszerzésére vonatkozó feltételeknek megfelel,

– a 29/1998. (IV. 30.) FM rendelet 22. § (1) bekezdésé-
ben elõírt mezõõri vizsgát letette.

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– az iskolai végzettséget és képzettséget, a lõfegyver-

tartási engedélyt (amennyiben azzal már rendelkezik) és
a mezõõri vizsga letételét tanúsító okiratok hiteles máso-
latát,

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

Illetmény és egyéb juttatások: a közalkalmazottak jog-
állásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján.

A pályázatot a Belügyi Közlönyben történt megjelentést
(2007. november 19.) követõ 15 napon belül Maglód Vá-
ros Önkormányzatának polgármesteréhez lehet benyújta-
ni, a 2234 Maglód, Fõ u. 12. szám alatti postacímre, vagy
személyesen a Maglód, Fõ u. 12. szám alatt.

A pályázatok a benyújtásra elõírt határidõt követõ
15 napon belül kerülnek elbírálásra.

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
(1024 Budapest, Margit körút 85.)

pályázatot hirdet
határozatlan idejû köztisztviselõi jogviszonyban

metrológus munkakör betöltésére

Az ellátandó feladatok ismertetése:
– 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 2. számú mellékle-

tében felsorolt mérõeszközök – elsõsorban mérlegek, sú-
lyok, viteldíjjelzõk, vízmérõk, gázmérõk, üzemanyagmé-
rõk, tartályok, hõfogyasztásmérõk – hatósági hitelesítése.

– A hitelesítés során végzett mérésekrõl jegyzõköny-
vek felvétele, megfelelõség esetén bizonyítvány kiállítása.

– Adatbázisok kezelése.

A munkavégzés helyszíne Észak-Alföld régió területe.
A munkakör célja: az 1991 évi XLV. (a mérésügyrõl

szóló) törvénybõl adódó elsõfokú hatósági feladatok ellá-
tása.
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Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– mûszaki (gépész vagy villamos) felsõfokú iskolai

végzettség, a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló
9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet szerint,

– gépjármû-vezetõi engedély,
– számítógépes ismeretek (Word, Excel).

Elõnyt jelent:
– angol, német vagy francia nyelvbõl államilag elis-

mert középfokú nyelvvizsga.

A pályázathoz csatolni kell:
– a pályázó szakmai életútját részletesen bemutató

fényképes önéletrajzot,
– motivációs levelet,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizo-

nyítványt,
– iskolai végzettséget és egyéb végzettséget/ismeretet

tanúsító okiratok másolatát,
– a megpályázott munkakörrel kapcsolatos rövid szak-

mai elképzelését,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot az eljá-

rásban részt vevõk megismerhetik.

A besorolás, az illetmény, valamint az egyéb juttatások
megállapítása a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992.
évi XXIII. törvény alapján történik.

A munkavégzés helye: MKEH Debreceni Mérésügyi
és Mûszaki Biztonsági Hatóság, Debrecen, Wesselényi
u. 37–39.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenést (2007. november 19.) követõ
15 napon belül.

Az állás betölthetõ: 2008. március 1.
A pályázatot – zárt borítékban – a Magyar Kereskedel-

mi Engedélyezési Hivatal Debreceni Mérésügyi és Mûsza-
ki Biztonsági Hatóság (4024 Debrecen, Wesselényi
u. 37–39.) három példányban kell benyújtani. A borítékon
kérjük feltüntetni: „Pályázat metrológusi munkakörre”.

A pályázat elbírálásának rendje:
A bizalmasan kezelt pályázatok a benyújtást követõen

kerülnek elbírálásra. A kiválasztott pályázók hivatali ve-
zetõkkel személyes konzultáción vesznek részt. A pályá-
zat eredményérõl az elbírálástól számított 8 napon belül a
pályázók írásban értesítést kapnak.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet:
A MKEH Debreceni Mérésügyi és Mûszaki Biztonsági

Hatóság (Debrecen, Wesselényi u. 37–39.) személyesen

vagy a 06 (52) 531-480-as, a (30) 400-4629-es telefonszá-
mon, Abafalvi Károlynál. A pályázati felhívás a Hivatal
honlapján (www.mkeh.hu) is megtekinthetõ.

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
(1024 Budapest, Margit körút 85.)

pályázatot hirdet
határozatlan idejû köztisztviselõi jogviszonyban

koordinációs referens munkakör betöltésére

Az ellátandó feladatok ismertetése:
A Koordinációs és Humánpolitikai fõosztály a fõigaz-

gató közvetlen felügyelete alatt mûködik. A fõigazgató
megbízása alapján igazgatási, irányítási, továbbítási, koor-
dináló és humánpolitikai feladatokat lát el,

– gondoskodik a fõigazgatói intézkedések, utasítások
megjelentetésérõl és továbbításáról, illetve elõsegíti a
nemzetközi kapcsolatok kialakítását,

– koordinálja és összefogja a Hivatal mûködését meg-
határozó szabályzatok, fõigazgatói utasítások, elõterjesz-
tések elõkészítését,

– fõigazgatói megbeszélések, tárgyalások, szakmai ér-
tekezletek, konferenciák elõkészítése és megszervezése,

– kapcsolatot tart a fõosztályvezetõ által megjelölt inté-
zetekkel, intézményekkel, illetve a társosztályokkal,

– javaslatot tesz szakirodalom közlönyök, újságok, fo-
lyóiratok, beszerzésére,

– titkársági feladatokat lát el.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– egyetemi/fõiskolai (mûszaki, közgazdasági, külke-

reskedelmi) végzettség, a köztisztviselõk képesítési elõírá-
sairól szóló 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet szerint,

– megbízható felhasználói szintû informatikai ismere-
tek (elsõsorban: Excel, Word),

– angol nyelvbõl államilag elismert legalább középfo-
kú nyelvvizsga.

Elõnyt jelent:
– közigazgatási gyakorlat,
– német vagy francia nyelvbõl államilag elismert leg-

alább középfokú nyelvvizsga,
– titkársági vagy ügyfélszolgálati, illetve jogi asszisz-

tensi szakmai gyakorlat.

A pályázathoz csatolni kell:
– a pályázó szakmai életútját részletesen bemutató

fényképes önéletrajzot,
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– motivációs levelet,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizo-

nyítványt,
– iskolai végzettséget és egyéb végzettséget/ismeretet

tanúsító okiratok másolatát,
– a megpályázott munkakörrel kapcsolatos rövid szak-

mai elképzelését,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot az eljá-

rásban részt vevõk megismerhetik.

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 történõ megjelenést (2007. november 19.) követõ
15 napon belül.

Az állás betölthetõ: 2008. január 2.
A pályázatot – zárt borítékban – a Magyar Kereskedel-

mi Engedélyezési Hivatal Koordinációs és Humánpoliti-
kai fõosztályának címezve (1024 Budapest, Margit kör-
út 85.) három példányban kell benyújtani. A borítékon kér-
jük feltüntetni: „Pályázat koordinációs referens munkakö-
rére”.

A pályázat elbírálásának rendje:
A bizalmasan kezelt pályázatok a benyújtást követõen

kerülnek elbírálásra. A kiválasztott pályázók hivatali ve-
zetõkkel személyes konzultáción vesznek részt. A pályá-
zat eredményérõl az elbírálástól számított 8 napon belül a
pályázók írásban értesítést kapnak.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet:
A MKEH Koordinációs és Humánpolitikai fõosztályon

(1024 Budapest, Margit körút 85.) a 06 (1) 336-7327-es
vagy a 06 (1) 336-7392-es telefonszámon. A pályázati fel-
hívás a hivatal honlapján (www.mkeh.hu) is megtekint-
hetõ.

Mezõkomárom és Szabadhídvég községek
önkormányzatainak képviselõ-testületei

pályázatot írnak ki
körjegyzõi állás betöltésére

Pályázati feltételek:
– igazgatásszervezõ vagy állam- és jogtudományi dok-

tori képesítés,
– közigazgatási vagy jogi szakvizsga,
– legalább ötéves szakmai gyakorlat,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet, cselekvõképesség,
– kinevezés esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezett-

ség a Ktv. 22/A. §-a alapján.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– a képesítést tanúsító okiratok fénymásolatát (eredeti

okiratok meghívásakor történõ bemutatása szükséges),
– szakmai programot, vezetõi elképzelést,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizo-

nyítványt,
– nyilatkozatot arról, hogy az elbírálásban részt vevõk

megismerhetik a pályázó anyagát.

Elõnyt jelent:
– közigazgatásban szerzett vezetõi gyakorlat,
– számítástechnikai ismeretek,
– gépjármû-vezetõi engedély és saját gépjármû haszná-

latának vállalása.

Bérezés a köztisztviselõk jogállásáról szóló törvény
szerint.

A pályázó részére igény esetén szolgálati lakás biztosít-
ható.

Ellátandó feladat: az újonnan alakuló pályázatot kiíró
települések körjegyzõi feladatainak ellátása.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenéstõl (2007. november 19.) szá-
mított 15. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: 2007. december 15.
Az álláshely 2008. január 1. napjától tölthetõ be.
A kinevezés határozatlan idõre szól.
A pályázatot Mezõkomárom község polgármesteréhez

kell benyújtani. Mohai János polgármester. Cím: 8137
Mezõkomárom, Petõfi S. u. 74.

A borítékon kérjük feltüntetni: „Jegyzõi pályázat”.
A pályázat elbírálását követõ 8 napon belül minden pályá-
zó írásos értesítést kap.

Érdeklõdni lehet Mezõkomárom és Szabadhídvég pol-
gármesterénél.

A képviselõ-testület jogosult a pályázatot érvénytelen-
nek nyilvánítani.

Mogyoród nagyközség jegyzõje
pályázatot hirdet

mûszaki irodavezetõi állás betöltésére

Pályázati feltételek:
– egyetemi vagy fõiskolai szintû építészmérnöki, épí-

tõmérnöki (szerkezetépítõ, magasépítõ üzemmérnöki)
szakképzettség, fõiskolai szintû településmérnöki (város-
gazdasági mérnöki) szakképzettség, vagy aki ezekkel
egyenértékûnek elismert végzettséggel rendelkezik,

– minimum kétéves közigazgatási gyakorlat,
– magyar állampolgárság,
– erkölcsi bizonyítvány.
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A pályázatok elbírálásánál elõnyt jelent:
– építéshatósági területen szerzett gyakorlat,
– idegennyelv-tudás.

A pályázatokat Mogyoród nagyközség jegyzõjéhez
(2146 Mogyoród, Dózsa Gy. út 40.) „Mûszaki irodave-
zetõ” megjegyzéssel kell benyújtani a felhívás Belügyi
Közlönyben történõ megjelenésétõl (2007. november 19.)
számított 15 napon belül.

A pályázathoz csatolni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– a legmagasabb iskolai végzettséget igazoló bizonyít-

vány másolatát.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet: Pervainé
Hangodi Ágnes jegyzõnél a (28) 540-715-ös telefonon.

Bérezés a köztisztviselõi törvény figyelembevételével
megegyezés szerint.

Az állás betölthetõ: 2007 december 1-jével.

Monor város jegyzõje
pályázatot hirdet

Monor Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalában

pénzügyi ügyintézõi munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség,
– magyar állampolgárság,
– az alábbi szakképesítések valamelyike: jogász szak-

képzettség; egyetemi vagy fõiskolai szintû közgazdasági
felsõoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy
fõiskolai szintû katonai felsõoktatási intézményben (jog-
elõd intézményében) gazdálkodási (gazdasági) szakon
szerzett szakképzettség; fõiskolai szintû államigazgatási
és szociális igazgatási szakképzettség és felsõfokú pénz-
ügyi, számviteli szakügyintézõi szakképesítés.

Elõnyt jelent:
– mérlegképes könyvelõi szakképesítés,
– költségvetési területen szerzett, legalább 3 év szak-

mai tapasztalat,
– vezetõi gyakorlat,
– közigazgatási szakvizsga,
– felhasználói szintû számítógépes ismeret (MS Word,

Excel).

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,

– iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító okle-
vél másolatát,

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot a pályá-

zat elbírálásában részt vevõk megismerhetik.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenéstõl (2007. november 19.) szá-
mított 15. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidõ
lejártát követõ 15. nap.

A munkakört betöltõ jogállására, illetményére és egyéb
juttatásaira a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény (Ktv.), valamint a Monor Város Önkor-
mányzat Képviselõ-testületének 22/2003. (IX. 11.) számú
(az illetménykiegészítésrõl) rendelete az irányadó.

A kinevezés 3 hónapos próbaidõ beiktatásával határo-
zatlan idõre szól, a munkakör az elbírálást követõen azon-
nal betölthetõ.

A pályázatot zárt borítékban Monor Város Önkormány-
zat Polgármesteri Hivatala jegyzõjéhez kell benyújtani
(2200 Monor, Kossuth L. u. 78–80.).

A pályázattal kapcsolatban bõvebb felvilágosítás
Sándorné Urbán Hajnalka jegyzõtõl kérhetõ, telefon: (29)
412-215.

Mosonszolnok Község
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot hirdet
a nyugdíjazás miatt megüresedõ

jegyzõi állás betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– jogi egyetemi végzettség, vagy államigazgatási fõis-

kola,
– 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.
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A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenéstõl (2007. november 19.) 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 el-

küldeni: 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 és a 06 (20) 340-5138-as telefonszámon.

Nagykõrös Város Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala

(2750 Nagykõrös, Szabadság tér 5.)
pályázatot hirdet

az alábbi munkakörök betöltésére

Jegyzõi Irodába
irodavezetõi munkakör betöltésére

A kinevezés teljes munkaidõben, határozatlan idõre
szól, próbaidõ kikötésével.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– állam- és jogtudományi egyetemen szerzett jogász

szakképzettség,
– legalább hároméves közigazgatási magas szintû szak-

mai gyakorlat,
– vezetõi tapasztalat.

Ellátandó feladat: munkaköri leírás alapján – különös
tekintettel (a pályázat benyújtásának határidejéig a mun-
kaköri leírás Nagykõrös város honlapján: www.nagyko-
ros.hu tekinthetõ meg)

– titkársági, testületi, bizottsági referensi feladatkör,
– belügyi ágazat szerint:

= választással, népszavazással, népi kezdeménye-
zéssel kapcsolatos elõkészítõ,

= szervezési, lebonyolítási feladatok koordinálása,
– az önkormányzat, valamint a jegyzõ feladat- és hatás-

körébe tartozó közoktatási, közmûvelõdési, ifjúsági és
sportfeladatok ellátása,

– a polgármester és/vagy jegyzõ által meghatározott
feladat elõkészítése, végrehajtása.

Városfejlesztési és Üzemeltetési Irodába
irodavezetõi munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– a köztisztviselõk képesítési elõírásáról szóló 9/1995.

(II. 3.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet I/19. pontjában leír-
tak (I. besorolási osztály),

– legalább hároméves magas szintû szakmai gyakorlat
(elõnyt jelent városüzemeltetési, közbeszerzési és/vagy
pályázati feladatok ellátásában szerzett gyakorlat),

– vezetõi tapasztalat.

Ellátandó feladat: munkaköri leírás alapján – különös
tekintettel (a pályázat benyújtásának határidejéig a mun-
kaköri leírás Nagykõrös város honlapján: www.nagyko-
ros.hu tekinthetõ meg)

– koordinálja és végrehajtja Nagykõrös város telepü-
lésfejlesztési és -üzemeltetési feladatait,

– a helyi közlekedési, kommunális, közszolgáltatási,
környezetvédelmi, közmûfejlesztéssel összefüggõ teen-
dõk ellátása,

– beruházási, közbeszerzési feladatok tervezõi, bonyo-
lítói, kivitelezési szerzõdések elõkészítése.

belsõ ellenõr munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– a köztisztviselõk képesítési elõírásáról szóló 9/1995.

(II. 3.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet II/3. pontjában leír-
tak (I. besorolási osztály),

– legalább hároméves ellenõrzési költségvetési, pénz-
ügyi vagy számviteli munkakörben szerzett magas szintû
szakmai gyakorlat.

Ellátandó feladat: munkaköri leírás alapján – különös
tekintettel (a pályázat benyújtásának határidejéig a mun-
kaköri leírás Nagykõrös város honlapján: www.nagyko-
ros.hu tekinthetõ meg)

– kistérségi, önkormányzati, továbbá a hivatal és intéz-
ményei pénzügyi-gazdálkodási tevékenységének szakmai
ellenõrzése.

pénzügyi igazgatási (adócsoport)-munkatárs

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– a köztisztviselõk képesítési elõírásáról szóló 9/1995.

(II. 3.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet I/16. pontjában leír-
tak (I. besorolási osztály),

– legalább hároméves magas szintû szakmai gyakorlat.
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Ellátandó feladat: munkaköri leírás alapján – különös
tekintettel (a pályázat benyújtásának határidejéig a mun-
kaköri leírás Nagykõrös város honlapján: www.nagyko-
ros.hu tekinthetõ meg)

– adóigazgatási feladatok (kivetés, behajtás, ellenõr-
zés) ellátása,

– adóbevallások feldolgozása,
– adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyil-

vántartása,
– adójogszabályok teljes körû ismerete,
– helyi rendeletek elõkészítése.

A pályázatokhoz mellékelni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-

vány eredeti példányát,
– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok máso-

latát.

Bérezés és egyéb juttatás: a köztisztviselõk jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. tv. rendelkezései, valamint a pol-
gármesteri hivatal egységes közszolgálati szabályzatában
foglaltak alapján. (Szolgálati lakás nem biztosított).

A pályázatokat a Belügyi Közlönyben történõ megjele-
néstõl (2007. november 19.) számított 15 napon belül zárt
borítékban kell benyújtani Nagykõrös Város Önkormány-
zat Polgármesteri Hivatal jegyzõjének (dr. Nyíkos Sára
jegyzõ) 2750 Nagykõrös, Szabadság tér 5.

A borítékra kérjük ráírni a betöltendõ munkakör megne-
vezését.

A pályázatok elbírálására a benyújtási határidõt követõ
30. napon, a döntésre háromtagú elõkészítõ bizottság érté-
kelését követõen kerül sor.

Felvilágosítást ad az (53) 550-318-as telefonszámon
Földi Istvánné személyügyi ügyintézõ.

A munkáltató a pályázatok eredménytelennek nyilvání-
tási jogát fenntartja.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala

pályázatot hirdet
az Oktatási, Kulturális és Sport Iroda

vezetésére

Az irodavezetõi beosztás részletes feladatait a polgár-
mesteri hivatal ügyrendje tartalmazza.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,

– a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995.
(II. 3.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 15. pontjában meg-
jelölt felsõfokú állami iskolai végzettség valamelyikének a
megléte,

– legalább két év vezetõi gyakorlat.

Elõnyt jelent:
– közigazgatásban szerzett szakmai gyakorlat,
– államilag elismert nyelvvizsga,
– közigazgatási szakvizsga.

Bérezés és juttatások: a köztisztviselõk jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. törvény és Nyíregyháza Megyei
Jogú Város Önkormányzata hatályos rendelete alapján.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenést (2007. november 19.) követõ
15. nap.

A pályázatok elbírálásának határideje: a benyújtási ha-
táridõ leteltét követõ 15. nap.

A benyújtott pályázatot a jegyzõ mint munkáltató, a pol-
gármester egyetértésével bírálja el.

A vezetõi megbízás kezdete: 2007. február 1.
A megbízás határozatlan idõre szól.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó részletes szakmai önéletrajzát,
– a végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratokat,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a megpályázott belsõ szervezeti egység vezetésére

vonatkozó részletes szakmai elképzeléseit,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot az eljá-

rásban részt vevõk megismerhetik.

A pályázatot Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatal Személyügyi csoportjához (4400 Nyíregy-
háza, Kossuth tér 1. „A” épület I. emelet 130.) kell benyúj-
tani.

Nyírmeggyes Község Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

jegyzõi állás betöltésére

A munkakör betöltésére a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény, valamint a köztisztviselõk
jogállásáról szóló 1992. évi XXII. törvény (Ktv.) alapján
kerül sor.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi

doktori képesítés,
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– közigazgatási vagy jogi szakvizsga,
– legalább kétéves szakmai gyakorlat.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget igazoló okiratának másolatát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a pályázó munkakör betöltésével kapcsolatos szak-

mai, vezetési elképzeléseit,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázatot elbíráló testü-

leti ülésen kívánja-e zárt ülés tartását.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenéstõl (2007. november 19.) számí-
tott 15. nap.

A pályázat elbírálója: Nyírmeggyes Község Képviselõ-
testülete.

A pályázat elbírálásának idõpontja: a benyújtási határ-
idõ lejártát követõ elsõ testületi ülés.

A kinevezés határozatlan idõre szól, a munkakört teljes
idõben kell ellátni.

A kinevezés és az illetmény megállapítása az 1992. évi
XXII. törvény (Ktv.) elõírása szerint történik.

Az állás betölthetõ: 2008. január 1-jétõl.
A pályázatot egy példányban, zárt borítékban „Jegyzõi

pályázat” megjelöléssel kell Nyírmeggyes község polgár-
mesterének (4722 Nyírmeggyes, Petõfi S. u. 6.) címre be-
nyújtani.

További információt nyújt Ertsey Géza Péter polgár-
mester a (44) 409-850-es telefonszámon.

Ócsa Város Önkormányzata
pályázatot hirdet

hatósági ügyintézõ munkakör betöltésére

Az alkalmazás feltételei: egyetemi vagy fõiskolai szintû
építészmérnöki, építõmérnöki, valamint fõiskolai szintû
településmérnöki szakképzettség, számítástechnikai fel-
használói szintû ismeretek, erkölcsi bizonyítvány.

A közigazgatásban szerzett gyakorlat elõnyt jelent.
Bérezés a Ktv. szerint.
A jelentkezéshez csatolni kell a részletes szakmai ön-

életrajzot, valamint az iskolai végzettséget és képesítést
igazoló okiratok másolatát.

Érdeklõdni lehet a (29) 378-112-es telefonszámon.
A jelentkezéseket 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky E.

utca 2. postacímre vagy a bihari.zsuzsa@ocsanet.hu
e-mail címre lehet küldeni.

Ópályi Község
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

és Nyírparasznya Község
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot hirdet
körjegyzõi állás betöltésére

Pályázati feltételek: igazgatásszervezõi vagy állam- és
jogtudományi doktori képesítés vagy okleveles közigaz-
gatási menedzser képesítés, legalább ötéves jegyzõi mun-
kakörben eltöltött gyakorlat, közigazgatási vagy jogi szak-
vizsga.

Meg kell felelni a Ktv. szerinti általános alkalmazási
feltételeknek:

– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet.

A pályázat elbírálásánál elõnyben részesül
– a helyismerettel rendelkezõ pályázó,
– informatikai ECDL-ismeretekkel rendelkezõ pályázó,
– további szakmai képesítések (pályázatírás stb.).

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó szakmai önéletrajzát,
– az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai progra-

mot, vezetõi elképzeléseket,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát.

A körjegyzõ feladata a körjegyzõség vezetése, valamint
a jogszabályokban meghatározott hatáskörök ellátása.

Bérezés: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény alapján.

A pályázat benyújtási határideje: a Belügyi Közlönyben
történõ megjelenést (2007. november 19.) követõ 15. nap.

A képviselõ-testületek közös döntés-elõkészítõ bizott-
sága a jelölteket elõzetesen meghallgatja.

A pályázat a benyújtást követõ következõ testületi ülé-
sen kerül elbírálásra.

A kinevezés határozatlan idõre szól, az állás 2008. ja-
nuár 1. napjától betölthetõ.

A pályázatot két példányban, zárt borítékban kell be-
nyújtani, a borítékon fel kell tüntetni: „Körjegyzõi pá-
lyázat”.

A benyújtás helye: Ópályi község polgármestere,
Erdélyi Miklós, 4821 Ópályi, Rajk László u. 4.

Bõvebb információ a (44) 407-551-es telefonszámon
kapható.
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Ölbõ Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

jegyzõi állás betöltésére

A munkakör 2008. január 1-jétõl tölthetõ be.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi ké-

pesítés,
– kétéves szakmai gyakorlat.

A pályázathoz csatolni kell:
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– diplomamásolatot,
– szakmai önéletrajzot.

Bérezés a Ktv. rendelkezései szerint.
Szolgálati lakás biztosított.
A pályázat benyújtásának határideje: a kihirdetés Bel-

ügyi Közlönyben történõ megjelenésétõl (2007. novem-
ber 19.) számított 15 napon belül.

A pályázatokat Ölbõ község polgármestere részére kell
benyújtani: 9621 Ölbõ, Fõ u. 32. Telefon: (30) 902-9685.

A pályázatok a benyújtási határidõt követõ elsõ képvi-
selõ-testületi ülésen kerülnek elbírálásra.

A pályázat eredményérõl az elbírálástól számított nyolc
napon belül minden pályázó értesítést kap.

Pilisborosjenõ Község Önkormányzatának jegyzõje
pályázatot hirdet

pénzügyi csoportvezetõi munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– középiskolai végzettség és szakirányú képesítés,
– mérlegképes könyvelõi szakképesítés,
– legalább három év azonos területen szerzett gya-

korlat.

Csatolandó iratok:
– személyi és szakmai önéletrajz,
– végzettséget igazoló okirat másolata,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

vagy az ahhoz kötött munkakör betöltése esetén annak iga-
zolása,

– a csoport vezetésével kapcsolatos vezetõi elképze-
lések.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenéstõl (2007. november 19.) számí-
tott 15. nap.

Az állás betölthetõ: a döntést követõen azonnal.
Érdeklõdni az alábbi telefonszámon lehet: a (26)

336-387.
A pályázatokat írásban az alábbi címre kell benyújtani:

Pilisborosjenõ Község Önkormányzata, 2097 Pilisboros-
jenõ, Fõ út 16.

Pilisborosjenõ Község Önkormányzatának jegyzõje
pályázatot hirdet

ügykezelõi munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– középiskolai végzettség,
– legalább két év azonos területen szerzett gyakorlat.

Csatolandó iratok:
– szakmai önéletrajz,
– végzettséget igazoló okirat másolata,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

Ellátandó feladatok:
– ügyfélszolgálati feladatok,
– iktatás, adatszolgáltatás, kézbesítés.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenéstõl (2007. november 19.) számí-
tott 15. nap.

Az állás betölthetõ: a döntést követõen azonnal.
Érdeklõdni lehet a (26) 336-387-es telefonszámon.
A pályázatokat írásban az alábbi címre kell benyújtani:

Pilisborosjenõ Község Önkormányzata, 2097 Pilisboros-
jenõ, Fõ út 16.

Pusztamonostor és Jászágó községek
önkormányzatai

pályázatot hirdetnek
Pusztamonostor–Jászágó Körjegyzõség

körjegyzõi állásának betöltésére

Az állás betöltésének feltételei:
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi dok-

tori képesítés,
– legalább kétévi közigazgatási gyakorlat,
– közigazgatási szakvizsga.
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Elõnyt jelent:
– közigazgatási vezetõi gyakorlat,
– legalább felhasználói szintû számítógép-ismeret,
– további szakmai képesítések (pályázatírási stb.),
– pénzügyi területen szerzett jártasság,
– „B” kategóriás vezetõi engedély,
– saját személygépkocsi,
– idegennyelv-ismeret.

A pályázat mellékletei:
– részletes önéletrajz, mely tartalmazza az eddigi mun-

kaköröket, tevékenységek leírását,
– iskolai végzettséget tanúsító okirat közjegyzõ által

hitelesített másolat,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– körjegyzõi munkakörrel kapcsolatos szakmai, veze-

tõi elképzelések (max: 5 oldal),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárás-

ban részt vevõk megismerhetik.

Bérezés a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény szerint.

A kinevezésben a képviselõ-testületek 3 hónap próba-
idõt kötnek ki az 1992. évi XXIII. törvény 11/B. § (1) be-
kezdése alapján.

Az állás betölthetõ: 2008. január 1-jétõl.
A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Közlöny

megjelenését (2007. november 19.) követõ 15 napon belül.
Pályázat benyújtásának címe: Pusztamonostor Községi

Önkormányzat, 5125 Pusztamonostor, Szabadság út 74.
A pályázatot zárt borítékban kell benyújtani. A boríté-

kon kérjük feltüntetni: „Körjegyzõi pályázat”.
A pályázó személyes meghallgatására – elõzetes értesí-

tést követõen – a döntéshozatal elõtt kerül sor.
A pályázat elbírálása: a pályázat benyújtásának határ-

idejét követõ együttes képviselõ-testületi ülésen.
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást nyújt: Sõregi

János, Pusztamonostor Község polgármestere [tel.: (57)
521-761], illetve Mozsár Lászlóné, Jászágó község pol-
gármestere [tel.: (57) 426-020].

A pályázat eredményérõl az elbírálástól számított 8 na-
pon belül a pályázók írásbeli értesítést kapnak.

Rád Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet
határozott idejû

jegyzõi álláshely betöltésére

Pályázati feltételek:
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi

doktori képesítés vagy okleveles közigazgatási menedzser
szakképesítés,

– jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
– legalább kétéves jegyzõi gyakorlat,

– számítógép felhasználói szintû ismerete,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése.

A pályázathoz csatolni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– végzettséget és szakvizsgát tanúsító okiratok hiteles

másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot a Ktv. 7. § (7) bekezdésében elõírt – va-

gyonnyilatkozat-tételi kötelezettség – kinevezés esetén
történõ teljesítésérõl.

Illetmény és egyéb juttatások a Ktv. elõírásai szerint.
A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-

lönyben való megjelenéstõl (2007. november 19.) számí-
tott 15. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidõ
lejártát követõ elsõ testületi ülés.

Az elbírálás módja: személyes meghallgatás után a kép-
viselõ-testület dönt.

Jegyzõi munkakör betölthetõ: 2008. január 1.–2008. de-
cember 31-ig.

A pályázatot személyesen vagy postai úton lehet be-
nyújtani Rád község polgármesteréhez: Kosztyán Kálmán
polgármester (2613 Rád, Petõfi u. 11.). A borítékra rá kell
írni: „Jegyzõi pályázat”. Egyéb információ a polgármes-
tertõl kérhetõ, tel.: (27) 528-585, (27) 528-580.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást ad:
Gémesi Ferencné, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság el-
nöke, tel.: 06 (20) 210-3475.

Surd község jegyzõje
pályázatot hirdet

a 2008. január 1-jén alakuló
Surd és Liszó Községek Körjegyzõségénél betöltendõ

pénzügyi ügyintézõi munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– szakirányú középfokú végzettség,
– felhasználói szintû számítógépes ismeretek (Word,

Excel).

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.
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A köztisztviselõi kinevezés hat hónap próbaidõvel,
2008. január 1-jétõl 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. november 19.) számí-
tott 15. nap.

A pályázat elbírálása: a pályázati határidõt követõ
15 napon belül.

A pályázatot Surd község jegyzõje részére (8856 Surd,
Kossuth u. 2.) kell benyújtani.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni Surd község
jegyzõjénél lehet személyesen, illetve a (93) 377-172-es
telefonszámon.

Regöly Község
Önkormányzatának Képviselõ-testülete,

Keszõhidegkút Község
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

és Szárazd Község
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot hirdetnek
a Regöly–Keszõhidegkút–Szárazd Községek

Körjegyzõsége
körjegyzõi állásának betöltésére

Pályázati feltételek:
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi dok-

tori végzettség,
– legalább két év közigazgatási gyakorlat,
– magyar állampolgárság, büntetlen elõélet.

A pályázathoz csatolni kell:
– a pályázó részletes szakmai önéletrajzát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– iskolai végzettséget tanúsító diploma hiteles máso-

latát.

Bérezés: Ktv. szerint.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenéstõl (2007. november 19.) szá-
mított 15. nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határ-
idõt követõ elsõ együttes képviselõ-testületi ülés.

Az állás betölthetõ: 2008. január 1. napjától.
A pályázatot Regöly község polgármesteréhez (7193

Regöly, Rákóczi u. 2.) kell benyújtani.

Rozsály, Zajta és Tisztaberek községek
önkormányzatai

pályázatot hirdetnek
körjegyzõség aljegyzõi állásának

betöltésére

Az aljegyzõi kinevezés határozatlan idõre szól, a mun-
kakört teljes munkaidõben kell ellátni.

Ellátandó feladatok: a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvényben meghatározott feladatok, vala-
mint a körjegyzõ által megfogalmazott feladatok ellátása.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi

doktori képesítés,
– legalább két év közigazgatási gyakorlat,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga.

A pályázathoz csatolni kell:
– a pályázó szakmai önéletrajzát,
– iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratok má-

solatát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot az eljá-

rásban részt vevõk megismerhetik.

A körjegyzõség székhelye: 4971 Rozsály, Kossuth
u. 21/A.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenéstõl (2007. november 19.) számí-
tott 15. napon belül, zárt borítékban, egy példányban kell
benyújtani a pályázatot „Aljegyzõi pályázat” felirattal,
Sztolyka Zoltán polgármesterhez a 4971 Rozsály, Kossuth
u. 21/A címre.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidõ
lejártát követõen, a soron következõ együttes képviselõ-
testületi ülés.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent a jegyzõi gyakor-
lat megléte.
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Az állás a képviselõ-testületi döntést követõen, 2008.
január 1-jétõl betölthetõ.

A kinevezés és az illetmény megállapítása a köztisztvi-
selõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.)
szerint történik.

Újtikos és Tiszagyulaháza községek
önkormányzatainak képviselõ-testületei

pályázatot írnak ki
Újtikos–Tiszagyulaháza Községek

Körjegyzõi Hivatalának
körjegyzõi munkakörére

A munkakör 2008. január 1-jétõl betölthetõ.
A kinevezés határozatlan idõre szól, amelyet teljes

munkaidõben kell ellátni.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása a

Ktv. 7. § (7) bekezdése alapján,
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi

doktori vagy okleveles közigazgatási menedzser képe-
sítés,

– jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
– legalább két év közigazgatásban eltöltött szakmai

gyakorlat.

A pályázat elbírálásánál elõnyben részesülnek:
– legalább felhasználói szintû számítástechnikai is-

meret,
– saját gépjármû és B kategóriás vezetõi engedély.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– szakmai önéletrajzot,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– iskolai végzettséget igazoló oklevél fénymásolatát,
– a körjegyzõi feladat ellátására irányuló szakmai prog-

ramot.

Bérezés és egyéb juttatás a Ktv. szabályai alapján.

A pályázat benyújtási határideje: a Belügyi Közlönyben
történõ megjelenéstõl (2007. november 19.) számított
15. nap.

A pályázat elbírálása a benyújtási határidõ lejártát kö-
vetõ együttes ülésen történik.

A pályázatot egy eredeti és egy másolati példányban
kell benyújtani. A borítékra kérjük ráírni: „Körjegyzõi pá-
lyázat”.

A pályázatot Tiszagyulaháza község polgármesteréhez,
Mikó Zoltán polgármester részére kell benyújtani a 4097
Tiszagyulaháza, Kossuth u. 73. címre.

Tiszakóród–Tiszacsécse–Milota községek
önkormányzatai

pályázatot hirdetnek
aljegyzõi állás betöltésre

Pályázati feltételek:
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi

doktori képesítés,
– közigazgatási vagy jogi szakvizsga,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– közigazgatási szervnél szerzett legalább tízéves gya-

korlat és legalább ötéves vezetõi gyakorlat.

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes önéletrajzot,
– szakmai tevékenységet részletezõ ismertetõt,
– képesítést igazoló okirat hiteles másolatát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

Bérezés: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény rendelkezései alapján.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben történõ megjelenést (2007. november 19.) követõ
15 napon belül.

A pályázatokat Tiszakóród körjegyzõjéhez kell benyúj-
tani (4946 Tiszakóród, Kossuth u. 23.).

A pályázat elbírálása: a benyújtási határidõt követõ
együttes testületi ülésen.

Az állás 2008. január 1-jétõl tölthetõ be.

Túrricse Község
Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot hirdet
körjegyzõi álláshely betöltésére

Túrricse és Csaholc községek önkormányzatainak
képviselõ-testületei a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. tv. 10. § (1) bekezdése értelmében pályá-
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zatot hirdetnek e paragrafus (9) bekezdésében meghatáro-
zott tartalommal.

Betöltendõ munkakör: körjegyzõ.
Vezetett szervezeti egység: Túrricse és Csaholc Közsé-

gek Körjegyzõsége.
Ellátandó feladatok: a körjegyzõség vezetése, jogszabá-

lyok által hatáskörébe utaltak.
A kinevezés határozatlan idõre szóló köztisztviselõi ki-

nevezés, melyet teljes munkaidõben kell ellátni.

Pályázati feltételek:
– igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi

doktori vagy okleveles közigazgatási menedzser szakké-
pesítés,

– legalább kétéves közigazgatási gyakorlat,
– jogi vagy közigazgatási szakvizsga, valamint meg

kell felelni a Ktv. szerinti általános alkalmazási feltéte-
leknek:

= magyar állampolgárság,
= büntetlen elõélet,
= cselekvõképesség.

Illetmény és egyéb juttatás: az 1992. évi XXIII. törvény
(Ktv.) szabályai szerint.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó szakmai önéletrajzát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– iskolai végzettséget és szakvizsgát igazoló okiratok

fénymásolatát.

A pályázatot két példányban kell benyújtani.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenéstõl (2007. november 19.) számí-
tott 15. nap.

A pályázat elbírálása: a benyújtási határidõ lejártát kö-
vetõ 30 napon belül együttes testületi ülésen.

A pályázatot Túrricse község polgármesteréhez kell be-
nyújtani az alábbi címre: Garda Endre 4968 Túrricse,
Rákóczi u. 5. Bõvebb információ a (44) 568-036-os tele-
fonszámon kapható.

Az állás betöltésének idõpontja: 2008. január 1-jétõl.

Viss–Györgytarló községek önkormányzatainak
pályázati felhívása

körjegyzõi munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– államigazgatási fõiskola, igazgatásszervezõi dip-

loma,
– közigazgatási szakvizsga,

– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– legalább egy év közigazgatási gyakorlat, ebbõl két év

jegyzõi munkakörben szerzett gyakorlat.

Elõnyt jelent: anyakönyvi szakvizsga.

A pályázathoz csatolni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget tanúsító okirat másolatát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.
Az álláshely 2008. január 1-jétõl tölthetõ be.
Bérezés és kinevezés a köztisztviselõk jogállásáról

szóló törvényben elõírtak szerint.

A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Köz-
lönyben való megjelenéstõl (2007. november 19.) számí-
tott 30. nap.

A pályázat benyújtásának helye: Viss Község Önkor-
mányzata, Fazekas Gyula polgármester 3956 Viss, Ko-
lozsvári u. 20.

A pályázat elbírálási határideje: a benyújtási határidõt
követõ 15 napon belül.

Szervezeti hírek

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
ALAPÍTÓ OKIRATA

A Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ
létrehozásáról szóló alapító okirat

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
88. §-ában, valamint az államháztartás mûködési rendjérõl
szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 10. §-ában, to-
vábbá a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatalról szóló
274/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltakat figye-
lembe véve – a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a Me-
zõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központjának (a to-
vábbiakban: MgSzH Központ) alapító okiratát az alábbiak
szerint állapítom meg:

1. A költségvetési szerv neve: Mezõgazdasági Szakigaz-
gatási Hivatal Központ

2. A költségvetési szerv rövidített neve: MgSzH Köz-
pont

3. A költségvetési szerv székhelye és levezési címe:
1024 Budapest, Keleti Károly u. 24.
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4. A költségvetési szerv telephelyei:
1118 Budapest, Budaörsi út 141–145. (MgSzH 1. szá-

mú telephely)
1225 Budapest, Batthyány utca 37. (MgSzH 2. számú

telephely)
1095 Budapest, Mester u. 81. (MgSzH 3. számú telep-

hely)
1182 Budapest, Fogoly utca 13–15. (MgSzH 4. számú

telephely)
1027 Budapest, Bem József tér 2. (MgSzH 5. számú te-

lephely)
1149 Budapest, Tábornok u. 2. (MgSzH 6. számú telep-

hely)
1135 Budapest, Lehel u. 43–47. (MgSzH 7. számú te-

lephely)
4002 Debrecen, Bornemissza u. 3–7. (MgSzH 8. számú

telephely)
7401 Kaposvár, Cseri u. 18. (MgSzH 9. számú telep-

hely)
1107 Budapest, Szállás u. 8. (MgSzH 10. számú telep-

hely)
2100 Gödöllõ, Isaszegi út 160. (MgSzH 11. számú te-

lephely)
1054 Budapest, Széchenyi u. 14. (MgSzH 12. számú te-

lephely)
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11. (MgSzH 13. szá-

mú telephely)
1144 Budapest, Remény u. 42–44. (MgSzH 14. számú

telephely)
1024 Budapest, Kitaibel Pál u. 4. (MgSzH 15. számú te-

lephely)
1024 Budapest Kisrókus u. 15/A (MgSzH 16. számú te-

lephely)
7811 Szalánta, Eszterágpuszta 1. (MgSzH 17. számú te-

lephely)
5540 Szarvas, I. kerület 5. (MgSzH 18. számú telep-

hely)
2463 Tordas, Szabadság u. 24. (MgSzH 19. számú te-

lephely)
4002 Debrecen, Kismacs tanya 4. (MgSzH 20. számú

telephely)
9701 Szombathely, Komáromi u. 34. (MgSzH 21. szá-

mú telephely)
6346 Sükösd, Tanya 31. (MgSzH 22. számú telephely)
9485 Nagycenk, Széchenyi kastély, Kiscenki u. 3.

(MgSzH 23. számú telephely)
3213 Atkár, Tabi major 1. (MgSzH 24. számú telep-

hely)
3244 Parádfürdõ, Cifraistálló, Kossuth u. 217. (MgSzH

25. számú telephely)
2201 Monorierdõ, Beton u. 86. (MgSzH 26. számú te-

lephely)
2766 Tápiószele, Külsõ mezõ u. 15. (MgSzH 27. számú

telephely)
8230 Balatonfüred, Erdész köz 2. (MgSzH 28. számú

telephely)

8621 Zamárdi, Rákóczi u. 38. (MgSzH 29. számú telep-
hely)

1105 Budapest, Maláta u. 4. (MgSZH 30. számú telep-
hely)

1087 Budapest, Kerepesi út 7. (MgSZH 31. számú te-
lephely)

5. A költségvetési szerv felügyeleti szerve: Az MgSzH
Központ felügyeletét a földmûvelésügyi és vidékfej-
lesztési miniszter (a továbbiakban: miniszter) a Földmû-
velésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiak-
ban: minisztérium) Szakigazgatási fõosztályán keresztül
látja el.

6. Az alapítás idõpontja: A Mezõgazdasági Szakigazga-
tási Hivatalról szóló 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
alapján 2007. január 1.

7. A Hivatal alapítója: a Magyar Köztársaság Kormá-
nyának megbízásából a földmûvelésügyi és vidékfejlesz-
tési miniszter

8. Az MgSzH Központ mûködésének idõtartama: határo-
zatlan idõtartamú

9. Jogutódlás: az MgSzH Központ általános jogutódja
az alábbi szerveknek:

a) Növény- és Talajvédelmi Központi Szolgálat
b) Országos Mezõgazdasági Minõsítõ Intézet
c) Állami Erdészeti Szolgálat
d) Földmûvelésügyi Költségvetési Iroda
e) Országos Borminõsítõ Intézet
f) Állatgyógyászati Oltóanyag-, Gyógyszer- és Takar-

mányellenõrzõ Intézet
g) Országos Állategészségügyi Intézet
h) Országos Élelmiszer-vizsgáló Intézet
i) Nemzeti Lovarda

10. Az MgSzH Központ illetékessége: Az MgSzH Köz-
pont az egész országra kiterjedõ illetékességgel rendel-
kezik.

11. Az MgSzH Központ gazdálkodási jogköre: az
MgSzH Központ önálló jogi személyiséggel rendelkezõ,
központi hivatal, önállóan gazdálkodó központi költség-
vetési szerv.

12. Az MgSzH Központ vezetõjének kinevezési és fel-
mentési rendje, valamint a kinevezés idõtartama: az
MgSzH elnökét a miniszter határozatlan idõre nevezi ki,
menti fel és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. Az
MgSzH elnökhelyetteseit a miniszter nevezi ki határozat-
lan idõre és menti fel, a további munkáltatói jogokat az
MgSzH elnöke gyakorolja felettük.
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13. Az MgSzH Központ mûködési rendje: Feladatait, ta-
golódását és részletes szervezeti felépítését a miniszter ál-
tal normatív utasításban kiadott Szervezeti és mûködési
szabályzat (a továbbiakban: SzMSz) határozza meg.

14. Az MgSzH Központ dolgozóinak jogállása: A dolgo-
zók munkajogi jogviszonyára a köztisztviselõk tekintetében
a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tör-
vény, a munkavállalók tekintetében a Munka Törvényköny-
vérõl szóló 1992. évi XXII. törvény rendelkezéseit kell al-
kalmazni. Az MgSzH Központ dolgozói felett a munkálta-
tói jogokat az elnök gyakorolja.

15. Az MgSzH Központ alaptevékenysége:
– ellátja a mezõgazdasággal, vadgazdálkodással és ha-

lászattal, az erdõgazdálkodással és az erdõvagyon védel-
mével, az elsõdleges faipari termeléssel, az ezekhez kap-
csolódó szolgáltatással, kutatással és fejlesztéssel, a mezõ-
gazdasági termékforgalommal, az agrár-környezetgazdál-
kodással, a növényvédelemmel, a takarmányozással, az
élelmiszer-higiéniával és élelmiszer-ellenõrzéssel, a
szõlõ- és borgazdálkodással, a talajvédelemmel, az állat-
egészségüggyel és állatvédelemmel, az élelmiszer-bizton-
sággal, az állatjóléttel, a növénytermesztéssel, a növényi
szaporítóanyagok minõsítésével, a növényfajták állami el-
ismerésével, az állattenyésztéssel, a mezõgazdasági célú
vízgazdálkodással, továbbá az agrárpiaci rendtartás mûkö-
désének szervezésével, illetve az ágazatot érintõ katasztró-
favédelemmel, a talaj, a növényzet és az állatok, valamint
a növényi és az állati eredetû élelmiszertermékek radioak-
tivitásának ellenõrzésével kapcsolatosan külön jogsza-
bályban hatáskörébe utalt, illetve az SzMSz-ben részlete-
zett közhatalmi és egyéb feladatokat;

– a minisztérium felügyelete alatt – elsõsorban a szak-
mapolitikai szempontok érvényesülése céljából – szervezi,
összehangolja és ellenõrzi a területi szervek szakmai tevé-
kenységét, a minisztérium iránymutatása alapján szervezi
és felügyeli a területi szervek minõségbiztosítási tevé-
kenységét;

– a minisztérium iránymutatása alapján szervezi és
összehangolja a területi szervek informatikai fejlesztését,
szakmai hátteret biztosít az egységes, zavarmentes mûkö-
déshez, továbbá elõkészíti a szakmai tevékenység fejlesz-
téséhez szükséges beruházási javaslatokat, részt vesz a be-
ruházási programok szervezésében, nyilvántartja az ehhez
szükséges beruházási, fejlesztési igényeket;

– szervezi, irányítja és felügyeli a területi szervek szer-
vezetében mûködõ megyei, regionális és speciális labora-
tóriumok szakmai munkáját, fejlesztési és módszer-adap-
tációs feladatokat határoz meg számukra; a vizsgálati
eredményeket összesíti és értékeli;

– az egységes jogalkalmazás érdekében jogi iránymu-
tatást ad a területi szervek részére. Részt vesz az európai
uniós tagságból következõ tagállami feladatok végrehajtá-
sában, a jogharmonizáció megvalósításában, az intéz-
ményfejlesztésben. A hatósági tevékenység jogi hátteré-

nek korszerûsítése érdekében részt vesz a tevékenységét
érintõ jogalkotásban;

– szakkönyvtárat mûködtet, könyvtári kölcsönzést
végez;

– részt vesz a nemzetközi szervezetek munkájában,
közremûködik a nemzetközi egyezményekben vállalt kö-
telezettségek végrehajtásában;

– jóváhagyásra elõkészíti – a területi szervek javaslatai
alapján – a területi szervek és a saját éves munkatervét, a
tevékenységérõl készített éves jelentését, éves munkater-
vét az MgSzH elnöke hagyja jóvá;

– Szakmai Oktatási Tervet készít maga és területi szer-
vek részére és szervezi a jóváhagyott terv végrehajtását;

– ellátja a minisztérium által meghatározott, alaptevé-
kenységéhez tartozó kutatási, fejlesztési, laboratóriumi,
vizsgálati, szaktanácsadási, szakértõi tervezési és egyéb
feladatokat.

A) Az MgSzH Központ ellátja a növényfajták állami el-
ismerésérõl, valamint a szaporítóanyagok elõállításáról
és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény, az
állattenyésztésrõl szóló 1993. évi CXIV. törvény, továbbá
a takarmányok elõállításáról, forgalomba hozataláról és
felhasználásáról szóló 2001. évi CXIX. törvény alapján a
növénytermesztéssel, állattenyésztéssel és takarmányozás-
sal kapcsolatos feladatokat, így különösen:

– ellátja a növény- és állatfajták állami elismerésével
(nemzeti fajtajegyzékre vételével), a vetõmag- és szaporí-
tóanyag-vizsgálattal, -minõsítéssel, -certifikációval és
-felügyelettel kapcsolatos hatósági feladatokat,

– elvégzi az új növényfajták állami elismeréséhez
szükséges vizsgálatokat a fajta UPOV (új Növényfajták
Oltalmára Létesült Nemzetközi Szervezet) szerinti tulaj-
donságainak és gazdasági értékének megállapítására;

– ellátja a szántóföldi, kertészeti vetõmagvak elõállítá-
sának ellenõrzésével, minõsítésével, fémzárolásával, faj-
taazonossági vizsgálatával kapcsolatos feladatokat;

– ellátja a szõlõ-, gyümölcs-, dísznövény- és erdészeti
szaporítóanyagok ellenõrzésével, minõsítésével és certifi-
kációjával, a törzsültetvények és faiskolák engedélyezésé-
vel kapcsolatos feladatokat;

– új növényfajták elismeréséhez és a vetõmagvak mi-
nõsítéséhez szükséges növénykórtani és magkórtani vizs-
gálatokat végez;

– ellátja az állattenyésztési hatósági és tenyésztés-szer-
vezési feladatokat;

– elõkészíti az új állatfajták és tenyésztõ szervezetek
elismerését, erre engedélyt ad ki;

– ellátja a takarmány- és laborminõsítési, -engedélye-
zési, laborellenõrzési és zárszolgálati hatósági feladatokat;

– elvégzi és ellenõrzi a tenyésztésszervezéssel, az õs-
honos és védett állatfajok génforrásainak megõrzésével, a
teljesítményvizsgálatokkal és a végtermék-tesztekkel, va-
lamint a tenyészértékbecsléssel kapcsolatos feladatokat;

– kialakítja és mûködteti az állatok egységes azonosí-
tási és nyilvántartási rendszerét;
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– kijelölt hatóságként ellátja a nemzetközi szerzõdé-
sekkel és az akkreditációval rábízott feladatokat;

– ellátja a géntechnológiai úton elõállított szervezetek
engedélyezését végzõ bizottság titkársági feladatait;

– ellátja a takarmányok és a takarmányvizsgáló labora-
tóriumok minõsítését, engedélyezését, nyilvántartását. E
tevékenysége során minõsíti az új takarmányokat, a hazai
engedéllyel vagy szabvánnyal nem rendelkezõ import ta-
karmányokat, takarmány-alapanyagokat, takarmány-ki-
egészítõ anyagokat és takarmány-adalékanyagokat, a szol-
gáltatást végzõ takarmányvizsgáló laboratóriumokat. En-
gedélyezi a minõsített új takarmányok elõállítását és for-
galomba hozatalát, a nem minõsített takarmányok kísérleti
jellegû felhasználását, az import termékek takarmányozási
célú behozatalát és forgalomba hozatalát, a szolgáltatást
végzõ takarmányvizsgáló laboratóriumok mûködését;

– hatósági és egyéb megkeresésre szakértõként jár el.

B) Az MgSzH Központ ellátja a szõlõtermesztésrõl és
borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. sz. törvény, vala-
mint külön jogszabályok szerint a must, bor, borpárlat és
egyéb borgazdasági termékek elõállításával, kezelésével
és forgalomba hozatalával kapcsolatos hatósági és egyéb
állami szakfeladatokat, valamint az ezekhez kapcsolódó
kiegészítõ tevékenységeket, így különösen:

– a must, bor, borpárlat elõállítására, kezelésére, tárolá-
sára, nyilvántartására, forgalomba hozatalára, zárt borvi-
dékekre vonatkozó rendelkezések megtartásának ellenõr-
zését;

– kiadja a minõsítést tartalmazó határozatokat;
– ellátja a külkereskedelmi forgalomba kerülõ borásza-

ti termékek minõsítését, az exportbizonylatok kiadását;
– ellátja a külföldi származású bor, borpárlat forgalom-

ba hozatala elõtti minõsítését;
– nyilvántartja a palackozó és bortöltõ pincészeteket;
– elvégzi a borászati üzemek, raktárak, kimérõk folya-

matos ellenõrzését, rendellenesség észlelése esetén minta-
vételt, azonosító vizsgálatot végez, minõségvédelmi bírsá-
got szab ki, továbbá szabálysértési, illetve büntetõeljárást
kezdeményez;

– mûködteti az Országos Borszakértõ Bizottságot;
– elvégzi a kékderítéssel kapcsolatos ügyeket és a tevé-

kenység egyéb szervezetek által történõ végzésének enge-
délyezését;

– elvégzi a kékderítési vizsgára való felkészítést, annak
megszervezését, az eredményes vizsgáról bizonyítvány ki-
adását és annak nyilvántartását;

– elvégzi meghatározott adalékanyagok, eljárások, bo-
rászati alkalmazásának ellenõrzését;

– borászati ügyekben a bíróság, hatóság, illetve egyéb
szerv megkeresésére szakértõi véleményt ad;

– szaktanácsot ad borászati technológiai kérdésekben;
– elvégzi a must, bor, borpárlat és egyéb borgazdasági

termékek fizikai, kémiai, mikrobiológiai és érzékszervi
vizsgálatával kapcsolatos laboratóriumi tevékenységet; el-

látja a forgalombahozatali eljárásban az 500 hl feletti bor-
tételeknél a helyszíni hatósági mintavételt;

– ellátja a származási bizonyítványok valóságtartalmá-
nak ellenõrzését;

– ellátja a magántárolási, a lepárlási, a mustsûrítmény-
nyel való mustjavítási támogatási intézkedésekhez kap-
csolódó szakmai ellenõrzõ feladatokat;

– ellátja a bortörvény hatálya alá tartozó termékek elõ-
állítását, kiszerelését (ideértve a nem palackos kiszerelést
is) és forgalomba hozását végzõ üzemek mûködésének en-
gedélyezésével kapcsolatos feladatokat;

– ellátja a pincekönyv szakmai tartalmának ellenõr-
zését;

– ellenõrzi a borászati termékek származását, eredetét,
minõségét (összetételi és érzékszervi tulajdonságok, térfo-
gat, csomagolás és jelölés) a telephely, pince, üzem, raktár
mûködésének jogszerûségét, továbbá a jármû rakományát
és tárolás körülményeit;

C) Az MgSzH Központ ellátja a növényvédelemrõl szóló
2000. évi XXXV. törvényben, a termõföldrõl szóló 1994.
évi LV. törvényben, valamint a külön jogszabályokban
meghatározott növényvédelmi, növény-egészségügyi, ta-
lajvédelmi, agrárkörnyezet-védelmi, valamint egyéb ható-
sági és állami feladatokat, különösen:

– ellátja a növényvédelemmel, növényegészségüggyel,
talajvédelemmel, növény, növényi termék növényvédõ-
szer-maradék és egyéb toxikusanyag-tartalom, -ellenõr-
zéssel, valamint agrár-környezetvédelemmel kapcsolatos
feladatokat;

– elvégzi a növényvédõ szerek és termésnövelõ anya-
gok engedélyezésével, illetve ezek ellenõrzésével kapcso-
latos feladatokat;

– elõkészíti a növényvédõ szerek és termésnövelõ
anyagok engedélyezési vizsgálatait, megszervezi azok
végrehajtását és ellenõrzi a kísérleti munkát. Összegzi,
elemzi és értékeli az engedélyezési vizsgálatok eredmé-
nyeit;

– szervezi, összehangolja, irányítja és ellenõrzi a terü-
leti szervek szakmai, minõségbiztosítási, a laboratóriumi,
továbbá informatikai és térinformatikai tevékenységét;

– elõkészíti a szakmai tevékenység fejlesztéséhez
szükséges beruházási javaslatokat, részt vesz a beruházási
programok szervezésében, nyilvántartja az ehhez szüksé-
ges beruházási, fejlesztési igényeket;

– gondoskodik a nemzetközi vizsgálati módszerek, el-
járások, szabványok egységes bevezetésérõl;

– nyilvántartja az egyes országok növény-egészségügyi
import-elõírásait, mûködteti a növény-egészségügyi infor-
mációs rendszert és az országos termelõi nyilvántartást;

– szervezi és összehangolja az országos jelentõségû és
kiterjedésû növényvédelmi programokat;

– országos növényvédelmi elõrejelzési rendszert mû-
ködtet;

– mûködteti az Agrár-környezetgazdálkodási Informá-
ciós Rendszert és az országos térinformatikai rendszert;
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– a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal megbí-
zása alapján részt vesz a külön jogszabályban meghatáro-
zott agrár- és vidékfejlesztési támogatások ellenõrzésével
kapcsolatos szakterületi szabályok meghatározásában,
koordinálja és szervezi valamennyi területi szerv ilyen irá-
nyú területi feladatainak ellátását;

– szervezi, és szakmailag ellenõrzi a módszerfejlesztési
és technológiai, valamint biológiai és kémiai vizsgálato-
kat, azok eredményeit összesíti és feldolgozza;

– módszertani útmutatót, utasítást, irányelvet, tájékoz-
tatót és egyéb szakanyagot ad ki a hatósági és egyéb tevé-
kenység egységes ellátásának elõsegítésére;

– a talajok minõségi változásainak, környezeti állapo-
tának folyamatos figyelemmel kísérésére mûködteti az or-
szágos Talajvédelmi Információs és Monitoring rendszert,
irányítja, felügyeli és ellenõrzi a területi szervek ilyen irá-
nyú tevékenységét;

– részt vesz a növény- és talajvédelmet, valamint az ag-
rár-környezetvédelmet érintõ jogalkotásban;

– elvégzi a nemzetközi egyezmények, joganyagok, tár-
gyalási jegyzõkönyvek fordítását. Részt vesz nemzetközi
rendezvények szervezésében;

– részt vesz az EU bizottságainak, valamint nemzetkö-
zi szervezetek munkájában, közremûködik a nemzetközi
egyezményekben vállalt kötelezettségek végrehajtásában;

– szakmai továbbképzést szervez és bonyolít az
MgSzH Központ és valamennyi területi szerv köztisztvi-
selõi részére;

D) Az MgSzH Központ ellátja az állategészségügyrõl
szóló 2005. évi CLXXVI. törvény, a takarmányok elõállítá-
sáról, forgalomba hozataláról és felhasználásáról szóló
2001. évi CXIX. törvény, az élelmiszerekrõl szóló 2003. évi
LXXXII. törvény, az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI.
törvény, a katasztrófák elleni védekezés irányításáról,
szervezetérõl és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos sú-
lyos balesetek elleni védekezésrõl szóló 1999. évi LXXIV.
törvény, valamint külön jogszabályokban meghatározott
állat-egészségügyi, élelmiszer-ellenõrzési feladatokat, kü-
lönösen:

– tételes, felmérõ és célvizsgálatokat végez a mikro-
biológia, a maradékanyag-toxikológia, a kémia és a ra-
diológia területén;

– ellátja a minisztérium Radiológiai Ellenõrzõ Hálóza-
ta irányítását;

– az állategészségügy és az élelmiszer-ellenõrzés terü-
letén teljesíti a szalmonellafertõzés azonosításának köz-
ponti feladatait;

– kijelölés alapján ellátja a referencia-laboratórium fel-
adatait, az élelmiszer-vizsgáló laboratóriumok minõsítését
és körvizsgálatokkal való ellenõrzését, szakmai felülvizs-
gálatát;

– folyamatosan végzi az élelmiszer-ipari gépek, beren-
dezések higiéniai alkalmassági vizsgálatát, a vizsgálati
eredményrõl szakértõi véleményt vagy alkalmassági bizo-
nyítványt ad a gép elõállítójának és használójának;

– részt vesz az élelmiszer-elõállító üzemek ellenõrzé-
sében és minõsítésében;

– részt vesz az oktatásban és a kutatásban, valamint az
állatorvosok és más állat-egészségügyi szakemberek kép-
zésében;

– részt vesz az állat-egészségügyi és élelmiszer-ellen-
õrzési információs rendszer mûködtetésében.

– engedélyezi a nem állam által mûködtetett élelmi-
szer-higiéniai és -biztonsági célú vizsgálatokat végzõ ál-
lat-egészségügyi laboratóriumok mûködését;

– vezeti az élelmiszer-elõállító, -elosztó, állati eredetû
élelmiszert feldolgozó üzemek és állati eredetû élelmiszer
nagykereskedelmét végzõ létesítmény országos nyilván-
tartását, valamint gondoskodik saját internetes honlapján
annak közzétételérõl;

– nyilvántartja a nem állam által mûködtetett élelmi-
szer-higiéniai és -biztonsági célú vizsgálatokat végzõ ál-
lat-egészségügyi laboratóriumokat és ellenõrzi azok tevé-
kenységét;

– véleményezi a laboratóriumi vizsgálatok nemzetközi
szabványait, érvényesíti a vizsgálati módszereket, gondos-
kodik az átvett vizsgálati módszerek hazai elterjesztésérõl;

– megszervezi és elvégzi a hatósági és a jogosult állat-
orvosok, a segédszemélyzet és a szakemberek, az emberi
fogyasztásra szánt állati eredetû termékek hatósági ellen-
õrzésének megszervezésére vonatkozó különleges szabá-
lyok megállapításáról szóló 854/2004/EK rendelet szerinti
oktatását, vizsgára való felkészítését, az eredményes vizs-
gáról bizonyítvány kiadását és annak nyilvántartását;

– engedélyezi új élelmiszer forgalomba hozatalát a
258/97/EK rendelet 4. Cikke szerint;

– ellátja a hatósági élelmiszer-ellenõrzés külön jogsza-
bályban meghatározott feladatait;

– ellenõrzési terveket készít, illetve módszereket
egyeztet, összehangol;

– szükség szerint összehangolt, közös ellenõrzéseket
szervez;

– értékeli az ellenõrzési tapasztalatokat, illetve az el-
lenõrzési jelentéseket;

– végzi az egzotikus állatbetegségek diagnosztikai
vizsgálatát;

– ellátja a minisztérium kijelölése alapján a referen-
cia-laboratóriumi feladatokat;

– kezeli a vizsgálati eredményeket az országos diag-
nosztikai adattárban;

– mûködteti az Országos Állategészségügyi Informati-
kai Rendszert;

– vizsgálja az állat-egészségügyi laboratóriumok szak-
mai mûködését;

– engedélyezi az állatorvosi laboratóriumok mûködé-
sét és azokról nyilvántartást vezet;

– vezeti az állati eredetû melléktermék kezelését, szállí-
tását végzõ üzemek országos nyilvántartását, valamint gon-
doskodik saját internetes honlapján annak közzétételérõl;

– részt vesz a járványmegelõzõ figyelõrendszerben;
– diagnosztikai vizsgálatokat végez;
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– a zoonózisok felderítésével és leküzdésével össze-
függõ diagnosztikai vizsgálatokat végez,

– végzi az állatok és szaporító anyagaik forgalmazásá-
val, a fertõzõ betegségektõl való mentesítési programok
végrehajtásával, és a mentesség ellenõrzésével kapcsola-
tosan elõírt laboratóriumi vizsgálatokat;

– beszerzi és biztosítja a vizsgálatokhoz szükséges
diagnosztikumokat;

– diagnosztikai célú takarmányvizsgálatokat végez;
– közremûködik a fertõzõ, a parazitás, a gazdaságilag

jelentõs állatbetegségek, valamint a zoonózisok nyilván-
tartási rendszerében;

– állat-egészségügyi intézményi szakértõi és szakta-
nácsadói tevékenységet végez;

– közremûködik elsõsorban diagnosztikai és más szak-
mai vizsgálattal az állatbetegségek okainak megállapításá-
ban, a fertõzöttség felderítésében, a helyi és országos men-
tesítési és betegségfelszámolási programok végrehajtá-
sában;

– közremûködik a diagnosztikai módszerek folyamatos
korszerûsítésében;

– a nemzetközi követelményekkel összhangban álló
vizsgálati módszerek alkalmazása érdekében diagnoszti-
kumokat és eszközöket állít elõ, illetve szerez be;

– a minisztérium megbízása alapján tételes felmérõ és
célvizsgálatokat végez;

– együttmûködik az illetékes egészségügyi szervekkel;
– részt vesz az oktatásban, továbbképzésben, a szakirá-

nyú kutatás-fejlesztésben és a környezetvédelemben;
– egyéb állat-egészségügyi laboratóriumi módszereket

dolgoz ki és fejleszt;
– meghonosítja és alkalmazza a miniszter által megha-

tározott állatbetegségek laboratóriumi diagnosztikai mód-
szereit a nemzetközi elõírások szerint;

– vezeti az állatorvosok országos nyilvántartását;
– engedélyezi az állatgyógyászati készítmények forga-

lomba hozatalát, valamint ellátja Magyarország képvisele-
tét az állatgyógyászati készítmények közösségi engedé-
lyezési eljárásaiban;

– a külön jogszabály szerinti biocid termékek forga-
lomba hozatalának engedélyezésére irányuló eljárásban
szakhatóságként közremûködik, továbbá az állat-egész-
ségügyi biocid termék forgalomba hozatalát, annak vala-
mennyi hatóanyagának közösségi jegyzékbe történõ felvé-
teléig engedélyezi;

– engedélyezi az állatgyógyászati készítmények és ha-
tóanyagaik üzemi méretû elõállítását, az állatgyógyászati
készítmények gyakorlati kipróbálását;

– engedélyezi az állatgyógyászati készítmények beho-
zatalát;

– engedélyezi a mikrochip forgalomba hozatalát és ve-
zeti azok nyilvántartását;

– nyilvántartásba veszi az állatgyógyászatban haszná-
latos gyógyhatású készítményeket, ápolószereket, segéd-
anyagokat;

– vezeti az állatgyógyászati készítmények törzsköny-
vét, és nyilvántartást vezet az állatgyógyászati készít-
ményt forgalmazókról, illetve gyártókról;

– külön jogszabályban foglaltak szerint közzé teszi az
állatgyógyászati termékekkel és az állatgyógyászati ké-
szítményt forgalmazókkal, illetve gyártókkal kapcsolatos
nyilvános adatokat;

– ellenõrzi az állatgyógyászati készítmények és ható-
anyagaik elõállító helyeit, elõállítási körülményeit és az
állatgyógyászati készítmények nagykereskedelmi forgal-
mazásának feltételeit;

– részt vesz az állatgyógyászati készítmények elõállítá-
sának, behozatalának ellenõrzésében;

– elvégzi az állatgyógyászati készítmények – jogsza-
bályban elõírt – vizsgálatát;

– kivizsgálja az állatgyógyászati készítményekkel
szembeni minõségi kifogásokat és feltételezett mellékha-
tásait, és eleget tesz a vonatkozó nemzetközi informatikai
rendszerrel kapcsolatos kötelezettségeinek;

– mûködteti az államilag elõírt állat-egészségügyi fel-
adatok ellátásához szükséges oltó- és kórjelzõ anyagok
központi tárolóját és elosztóját;

– részt vesz a kutatásban, valamint az állatorvosok és
más állat-egészségügyi szakemberek képzésében.

A takarmány-ellenõrzés területén:
– ellátja a területi szervek takarmány-ellenõrzési fel-

adatainak szakmai irányítását és koordinálását;
– kijelöli a hatósági ellenõrzések során vett takarmány-

minták vizsgálatait végzõ laboratóriumokat, és ezek jegy-
zékét honlapján közzéteszi;

– minõsíti, engedélyezi, nyilvántartja, valamint ellen-
õrzi az országban mûködõ takarmány-vizsgáló laborató-
riumokat, valamint azok vizsgálatait;

– mûködteti a takarmányvizsgálatok nemzeti referen-
cia laboratóriumát és ellátja annak külön jogszabályban
foglalt feladatait;

– részt vesz a takarmányvizsgálati módszerek kialakí-
tásában és fejlesztésében;

– véleményezi a laboratóriumi vizsgálatok nemzetközi
szabványait, érvényesíti a vizsgálati módszereket, gondos-
kodik az átvett vizsgálati módszerek hazai elterjesztésérõl;

– nyilvántartja az országban mûködõ létesítményeket,
valamint az Európai Unió tagállamain kívüli országban
mûködõ, az Európai Unióba takarmányt importáló takar-
mány-elõállító üzemek Magyarországon bejegyzett képvi-
selõit;

– kijelöli és ellenõrzi a nyilvántartásba vételre kötele-
zett takarmány-elõállító üzemek nyilvántartásba vételéhez
szükséges vizsgálatok elvégzésére jogosult gazdálkodó
szervezeteket;

– végzi az ellenõrzések során vett minták vizsgálati
eredményeinek országos értékelését a takarmány-bizton-
ság és -minõség vonatkozásában;

– a hatósági takarmány-ellenõrzés tapasztalatairól és
helyzetérõl folyamatosan tájékoztatja a minisztert, elké-

3268 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2007/48. szám



szíti és a miniszternek megküldi a hatósági takarmány-el-
lenõrzés éves tapasztalatairól szóló jelentést;

– gondoskodik a hatósági szakemberek képzésérõl;
– az Európai Unió takarmányokra vonatkozó gyors-

vészjelzõ rendszerén keresztül Magyarországra érkezõ be-
jelentés alapján, továbbá a Magyarországon észlelt ve-
szélyhelyzet esetén megteszi a szükséges intézkedéseket;

– engedélyezi a takarmány-elõállító üzemeket, eseti
jelleggel az új takarmányok elõállítását, felhasználását és
behozatalát;

– ellenõrzi a gyógyszeres takarmányt vizsgáló labora-
tóriumokat, az állatgyógyászati készítmények vizsgálata
vonatkozásában;

– alkalmazhatja a vonatkozó jogszabályokban foglalt
szankciókat.

E) Az MgSzH Központ ellátja az erdõrõl és az erdõ vé-
delmérõl szóló 1996. évi LIV. törvény, a természet védel-
mérõl szóló 1996. évi LIII. törvény, valamint külön jogsza-
bályokban meghatározott erdészeti igazgatással össze-
függõ irányítási, szervezési és hatósági feladatokat, külö-
nösen:

– gondoskodik a körzeti erdõtervek készítésérõl;
– ellátja az erdõgazdálkodással kapcsolatos ellenõr-

zési, pénzügyi, elszámolási feladatokat;
– mûködteti az Országos Erdõállomány Adattárat és ré-

szére a szükséges adatokat összegyûjti, elemzi;
– gondoskodik az erdõvédelmi mérõ- és megfigyelõ

rendszer mûködésével kapcsolatos feladatok ellátásáról;
– elõkészíti az erdõállományok helyzetérõl szóló or-

szágos miniszteri jelentést;
– nyilvántartja az erdõgazdálkodókat;
– felhívja az erdõgazdálkodót amennyiben az erdõterü-

let tulajdonosa, használója, illetõleg a törvényben foglalt
kötelezettségének nem tesz eleget, az új erdõgazdálkodó
kijelölését megelõzõen a kötelezettségének teljesítésére;

– javaslatot tesz a károsítók elleni védekezéshez adható
állami támogatásra;

– nyilvántartást vezet az erdészeti szakszemélyzet tag-
jairól;

– közremûködik az erdõgazdálkodási tevékenységhez
nyújtott állami támogatások igénybevételével kapcsolatos
eljárásban;

– együttmûködik az illetékes települési önkormányzat
képviselõ-testületével a településrendezési és -fejlesztési
feladatok ellátásában;

– közremûködik az erdõgazdálkodási tevékenység
hosszú távú fejlesztési irányelvei kidolgozásában;

– javaslatot tesz az erdõvel, az erdõgazdálkodási tevé-
kenység végzésével, valamint az elsõdleges fafeldolgozás-
sal összefüggõ jogszabályokra;

– javaslatot tesz az erdészeti oktatás és kutatás fejlesz-
tési irányainak meghatározására;

– elõsegíti az erdõgazdálkodási tevékenység, valamint
a vadászati jog hasznosításának összhangban történõ gya-
korlását;

– elvégzi az országos, illetõleg körzeti hozamszabályo-
zás feladatait;

– megbízás alapján ellátja a nemzetközi erdészeti
egyezményekbõl adódó kormányzati feladatokat és kap-
csolatot tart a nemzetközi erdészeti szervezetekkel;

– ellátja az állami támogatásokkal kapcsolatos delegált
ellenõrzési feladatokat,

– az állami erdei vasutak mûködésével kapcsolatos
nyilvántartásokat vezeti;

– szakmai javaslatot ad a tûzgyújtási tilalom elrendelé-
séhez az illetékes szerveknek;

– az erdõvel kapcsolatos jogszabályokban foglalt erdé-
szeti szakmai és jogi elõírások, feladatok megismertetése
és azok összehangolt megvalósítása érdekében széles körû
felvilágosító tevékenységet végez;

– folyamatosan elemzi az erdõgazdálkodási tevékeny-
séget;

– ellátja a térségi fejlesztés erdészettel összefüggõ ter-
vezési és fejlesztési feladatait;

– ellátja az erdészeti és az elsõdleges fafeldolgozás
szakágazati statisztikai feladatait;

– biztosítja az ENSZ és szakosított szervei felé történõ
adatszolgáltatást, valamint az 1979. évi Genfi Konvenció
keretében mûködõ, az országhatárokon túl terjedõ lég-
szennyezés erdõkre gyakorolt hatását vizsgáló program út-
mutatójában, továbbá a külön jogszabályban meghatáro-
zott nemzeti koordinációs központ feladatait;

– ellátja a minisztérium által részére meghatározott ter-
vezési, elemzési és döntés-elõkészítési feladatokat;

– elvégzi az erdészeti szakfordításokkal és ismeretter-
jesztéssel kapcsolatos feladatokat;

– mûködteti a Zamárdi székhelyû Erdészeti Tovább-
képzési és Oktatási Kabinetet;

– fenntartja az állami tulajdonú és használatba adott in-
gatlan és ingó vagyont;

– ellátja az erdõgazdálkodás ágazati irányításával és el-
lenõrzésével kapcsolatosan a minisztérium által részére ki-
jelölt egyéb feladatokat;

– az erdõgazdálkodás területén a másodfokú hatósági
feladatokat.

F) Az MgSzH Központ ellátja a vad védelmérõl, a vad-
gazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi
LV. törvény, valamint külön jogszabályokban meghatáro-
zott vadászati igazgatással összefüggõ irányítási, szerve-
zési és hatósági feladatokat, így különösen:

– a vadászterületekre kötött haszonbérleti szerzõdés jó-
váhagyását;

– nyilvántartásba veszi a vadászterületeket;
– megállapítja a vadászterület határát;
– dönt a vadászterület legkisebb mértékétõl való elté-

résrõl;
– engedélyt ad ki a vadasparkban történõ eseti vadá-

szathoz;
– elvégzi a vadászati jog kényszerhasznosításával kap-

csolatos intézkedéseket;
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– elvégzi a földterület vadászterületté minõsítését;
– elrendeli a hatósági vadászatot;
– felmentést ad a madarak fészkeinek elpusztítására

vonatkozó tilalom alól;
– engedélyt ad ki a vadtenyésztési tevékenység folyta-

tásához, vad zárttéri tartásához;
– vadvédelmi elõírások megszegõit kötelezi a teljesí-

tésre, illetve a mulasztó költségén való elvégzést elrendeli;
– meghosszabbítja és megrövidíti az idényt meghatáro-

zott területeken;
– idényen belül bizonyos fajra korlátozást, tiltást írhat

elõ;
– ellátja a tilalmi idõben vadászat engedélyezésével, el-

rendelésével kapcsolatos feladatokat;
– engedélyezi a természetvédelmi oltalom alatt álló ál-

latfaj eseti vadászatát;
– meghatározza a vadászati kíméleti területet;
– engedélyezi a vadászatot kíméleti területen;
– jóváhagyja a vadgazdálkodási üzemtervet, illetve an-

nak módosítását;
– jóváhagyja az éves vadgazdálkodási tervet;
– engedélyt ad ki fényszóróval való éjszakai vadá-

szathoz;
– elrendeli a vadkár-elhárítási célú hatósági vadászatot;
– kiszabja a vadgazdálkodási és vadvédelmi bírságot;
– visszavonja a vadászjegyet és vadászati engedélyt.

G) Az MgSzH Központ, gazdálkodással kapcsolatos fel-
adatai:

– ellátja a gazdasági, pénzügyi és költségvetési felada-
tokat;

– ellátja a költségvetési elõirányzat gazdálkodást, rövid
és hosszú távú tervezést, költségvetések, beszámolók,
egyéb adatszolgáltatások elkészítését;

– ellátja a költségvetésébe tartozó szervezetek gazda-
sági és pénzügyi képviseletét;

– minisztériumi megbízás alapján közremûködik az ál-
lami megrendelések elõkészítésében, az állami kártalaní-
tási, támogatási és egyéb feladatok lebonyolításában;

– részt vesz a minisztérium ellenõrzési tevékenysé-
gében;

– ellátja a kialakított informatikai hálózat segítségével
központosított bérszámfejtési feladatokat az MgSzH terü-
leti szervei, valamint a Magyar Élelmiszer-biztonsági Hi-
vatal részére;

– ellátja az MgSzH területi szervei, valamint a Magyar
Élelmiszer-biztonsági Hivatal részére a pénzügyi, gazdál-
kodási, költségvetési feladatokat;

– ellátja az FVM kijelölt illetmény- és bérszámfejtési
feladatait;

– ellátja az MgSzH területi szervek dolgozói számára a
szociális és egyéb juttatások koordinálását, tervezését.

Az MgSzH Központ ellátja továbbá a külön jogszabá-
lyokban meghatározott egyéb feladatokat.

16. Az MgSzH Központ tevékenységi köre a gazdasági
tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere
(TEÁOR) szerint:

75.11. Általános közigazgatás (fõ tevékenység)
85.20. Állat-egészségügyi ellátás
75.14. Közigazgatást kisegítõ szolgáltatás
74.30. Mûszaki vizsgálat, elemzés
01.41. Növénytermelési szolgáltatás
01.42. Állattenyésztési szolgáltatás
72.40. Adatbázis-tevékenység
73.10. Mûszaki kutatás, fejlesztés
72.30. Adatfeldolgozás
72.60. Egyéb számítástechnikai tevékenység
74.20. Mérnöki tevékenység, tanácsadás
80.42. Máshová nem sorolt felnõtt- és egyéb oktatás
92.11. Film-, videogyártás
92.51. Könyvtári, levéltári tevékenység
92.52. Múzeumi tevékenység, kulturális örökség védelme
92.61. Sportlétesítmény mûködtetése
74.87. Máshová nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás

Az MgSzH szakágazati besorolási száma: 751114
Az MgSzH alapvetõ szakfeladata: 751735

17. Az MgSzH Központ vállalkozási tevékenysége:
Az MgSzH Központ vállalkozási tevékenységet folytat-
hat, ennek minõsül jelen alapító okiratban rögzített tevé-
kenységi körhöz tartozó olyan tevékenység, amelyet az
MgSzH Központ szakmai jellegébõl adódóan, bevétel és
ennek révén eredmény elérése illetõleg haszonszerzés cél-
jából üzletszerûen, piaci alapon végez.

A vállalkozási tevékenységbõl származó bevételek
együttes összege két egymást követõ évben nem haladhat-
ja meg a ténylegesen teljesített – költségvetési támogatást
is magában foglaló – összbevétel egyharmadát. A vállal-
kozási tevékenység az alapfeladatok ellátását nem veszé-
lyeztetheti.

A vállalkozásból származó bevételeket és a vállalkozási
tevékenység kiadásait az alaptevékenységektõl elkülöní-
tetten kell megtervezni, nyilvántartani, és elszámolni.

18. Az MgSzH Központ tevékenységének ellenõrzése:
Az MgSzH Központ mûködését az FVM ellenõrzi. Ez az
ellenõrzés nem érinti más, erre jogosult szervek ellenõr-
zési, illetve az MgSzH Központ belsõ ellenõrzési jogát.

19. Az MgSzH Központ laboratóriumai és a speciális la-
boratóriumok:

a) Növényvédõszer-maradék Analitikai Laboratórium
b) Növényvédõszer Minõsítõ Laboratórium
c) Termésnövelõ Anyag Minõsítõ Laboratórium
d) Térinformatikai Laboratórium
e) Károsító Diagnosztikai Laboratórium
f) Virológiai Laboratórium – szántóföldi növények,

gyümölcsfélék
g) Virológiai laboratórium – szõlõ
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h) Biológiai Védekezési és Karanténfejlesztési Labo-
ratórium

i) Bakteriológiai Laboratórium
j) Talajbiológiai Laboratórium
k) Vízélettani Laboratórium
l) Ökotoxikológiai Laboratórium
m) Rovarparazitológiai Laboratórium
n) Genetikai Tisztaság Vizsgálati Laboratórium
o) Fajtaazonosság Vizsgálati Laboratórium
p) Mikrobiológiai Laboratórium
q) Immunogenetikai (DNS) Laboratórium
r) Gyapjúminõsítõ Laboratórium
s) Vadbetegségek Laboratóriuma
t) Parazitológiai Laboratórium
u) Szerológiai Laboratórium
v) Monoklonáris Laboratórium
w) Élelmiszer-vizsgáló Laboratórium
x) Radiológiai Laboratórium
y) Élelmiszerlánc-mikrobiológiai és Radiokémiai Labo-

ratórium
z) Regionális Élelmiszerlánc-vizsgáló Komplex Labo-

ratórium
aa) Regionális Élelmiszerlánc-vizsgáló Kémiai Labora-

tórium
bb) Élelmiszerlánc-mikrobiológiai és Analitikai Labo-

ratórium
cc) Élelmiszerlánc-mikrobiológiai Radiokémiai, Do-

hányfüst-analitikai Laboratórium
dd) Élelmiszerlánc Radiokémiai Laboratórium
ee) Élelmiszerlánc-mikrobiológiai Laboratórium
ff) Regionális Élelmiszerlánc-mikrobiológiai Laborató-

rium
gg) Központi Károsító Diagnosztikai Laboratórium

20. A vagyonkezelés módja: Az MgSzH Központ kezeli
a feladatainak ellátásához szükséges, a Magyar Állam tu-
lajdonát képezõ ingó és ingatlan vagyont. A vagyonkeze-
lõi jogosultságot a Kincstári Vagyoni Igazgatóság, a Nem-
zeti Földalapkezelõ Szervezet és az MgSzH Központ kö-
zötti vagyonkezelõi szerzõdés rögzíti.

Ezen alapító okirat 2007. október 1. napján lép hatály-
ba, ezzel egyidejûleg a 47.949/2/2007. számú alapító ok-
irat hatályát veszti.

Budapest, 2007. szeptember 28.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

A FELAJÁNLOTT ADÓ
FELHASZNÁLÁSÁRÓL

A Segítõ Kéz Alapítvány (2100 Gödöllõ-Máriabesnyõ,
Fenyvesi Nagy u. 42., adószám: 18683318-1-13) köszöne-
tét fejezi ki mindazoknak, akik a személyi jövedelemadó-
juk 1%-át részére a 2006-os adóbevallásukban felajánlot-
ták. Az így befolyt összeg 83 813 Ft volt. A fenti támoga-
tást az alapítvány a köztartozásra fordította.

Elõre is köszönjük támogatóink 2007. évi 1%-os fel-
ajánlását alapítványunk számára.
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KINCSTÁRI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉRE KIÍRT PÁLYÁZAT HELYREIGAZÍTÁSA

A Kincstári Vagyoni Igazgatóság (1054 Budapest, Zoltán u. 16.) által a Magyar Közlöny 2007/47. számú Hivatalos
Értesítõjében 2007. november 22. napján megjelent árverési hirdetményét az alábbiak szerint helyesbíti.

Nyugat-Dunántúli Regionális Igazgatóság

Sor-
szám

Ingatlan címe Hrsz. Terület
(m2)

Megnevezés Tul. h.
Kikiáltási ár
(bruttó Ft) Áfa (Ft)

1. Gyõr, Szent István u. 51. 6605. 298 Kivett épület 53/1000 54 463 320 9 077 220

Árverési elõleg (ajánlati biztosíték) összege: 5 446 332 Ft.

2. Sopron, Kölcsey Ferenc u. 5. 3636/A/1. 150 Kivett irodák 1/1 23 954 526 3 992 421

Árverési elõleg (ajánlati biztosíték) összege: 2 395 453 Ft.

Egyebekben a megjelent árverési hirdetmény szövege változatlan marad.

KINCSTÁRI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSE

A Nógrád Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36., a továbbiakban: árve-
reztetõ) a kincstári vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet vonatkozó fejezetei alapján

árverés

keretében értékesíti a Magyar Állam tulajdonában és az árvereztetõ vagyonkezelésében lévõ alábbi vagyonelemet:

Nógrád Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság

Sor-
szám

Ingatlan címe Hrsz. Terület
(m2)

Megnevezés Tul. h.
Kikiáltási ár
(bruttó Ft) Áfa (Ft)

1. Balassagyarmat,
Mártírok útja 78.

3160/8/A/3. 173 Labor 1/1 2 100 000 350 000

Árverési elõleg (ajánlati biztosíték) összege: 210 000 Ft.
Licit a 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet szerint.
Az ingatlan per-, teher- és igénymentes.

Az árverés idõpontja: 2007. december 10. 10 óra.

Az árverés helye: Nógrád Megye Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság (2660 Balassagyarmat,
Mártírok útja 78.).
Az árverésre jelentkezés ideje: az árverezõnek személyesen, vagy képviselõje útján az árverés idõpontját megelõzõen legkésõbb
1 órával kell jelentkeznie az árverésen való részvételre.
Az árverési eljárással kapcsolatban, valamint az ingatlan megtekinthetõségének lehetõségérõl felvilágosítás kérhetõ: Kovács Gábor
gazdasági vezetõtõl, telefon: 06 (32) 441-026.

Az épület 173 m2 hasznos alapterületû, hozzá tartozik a társasháztulajdont alapító okirat szerinti építmény, valamint
173/1331 eszmei hányadú telekingatlan, amely megoszthatatlan.

Kikötjük a hasznosítás szakmai és egyéb megfelelõségét.
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Az árverés közjegyzõ jelenlétében történik. Az árvereztetõ az árverés megkezdésekor ismerteti az árverés részletes
feltételeit.

A jelentkezés feltételei:
– személyazonosság igazolása, képviselet esetén közjegyzõ által hitelesített okiratba foglalt meghatalmazás bemuta-

tása, illetve annak átadása,
– gazdasági társaság nevében történõ részvétel esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonat vagy a bejegyeztetés folya-

matba tételét igazoló cégeljárási igazolás, és aláírási címpéldány átadása,
– az árverezõ írásbeli nyilatkozata arról, hogy nincs lejárt köztartozása (adó-, vám-, társadalombiztosítási járulék és

egyéb, az államháztartás alrendszereivel szemben fennálló fizetési kötelezettsége),
– igazolás bemutatása arról, hogy az árverezõ az árverési elõleget (ajánlati biztosítékot) a kitûzött árverés idõpontját

megelõzõen (legkésõbb 1 órával) készpénzben befizette az árvereztetõ pénztárába.

Egyéb feltételek:
Minden egyes árverési tételre külön kell jelentkezni, és az árverési elõleget (ajánlati biztosítékot) befizetni.
Az árverési elõleg (ajánlati biztosíték) a vételárba beszámít. Az árvereztetõ a nem nyertes árverezõ részére az árverési

elõleget (ajánlati biztosítékot) az árverés napján visszafizeti.
Az árverési elõleg (ajánlati biztosíték) után az árvereztetõ költséget nem számít fel, kamatot nem fizet.
Az adásvételi szerzõdés megkötésének elõfeltétele, hogy a nyertes árverezõ az árverés idõpontjától számított 8 naptári

napon belül visszavonhatatlan pénzügyi garanciát ad az árvereztetõnek az árverési elõlegen felül a teljes vételárhátralékra.
(Az árvereztetõ visszavonhatatlan fizetési garanciának tekinti a bankgaranciát, vagy a vételárhátralék közjegyzõnél,

illetve ügyvédnél történõ letétbe helyezését.)
Amennyiben az árveréstõl számított 8 naptári napon belül az árverezõ az árvereztetõ megjelölt számlájára a teljes vé-

telárat kiegyenlítette, mentesül a visszavonhatatlan pénzügyi garancia adásának kötelezettsége alól.
Az árvereztetõ az árverés nyertesével az árverés idõpontjától számított 15 naptári napon belül szerzõdést köt.

Az árverés eredménytelen, ha
– nem jelent meg egy árverezõ sem,
– az árverezõk nem tettek érvényes vételi ajánlatot,
– az árverési eljárás tisztaságát, vagy az árverezõk érdekeit súlyosan sértõ cselekmény miatt az árverés érvénytelení-

tésérõl kell dönteni,
– a nyertes ajánlattevõ visszalépése esetében, amennyiben az árverés soron következõ helyezettjével történõ szerzõ-

déskötésre nem kerül sor. (Visszalépésnek minõsül, ha a nyertes ajánlattevõ a szerzõdéskötésre elõírt határidõ alatt a
szerzõdést nem köti meg.) Ebben az esetben a nyertes árverezõ a befizetett árverési elõleget elveszti.

Az árvereztetõ fenntartja jogát arra, hogy az árverést eredménytelennek nyilvánítsa.
Az árvereztetõ fenntartja a jogot arra, hogy a nyertes árverezõ visszalépése esetén az árverés soron következõ helye-

zettjével kössön szerzõdést.
Az árvereztetõ fenntartja a jogot arra, hogy az árverési hirdetményt az árverés idõpontját megelõzõen visszavonja,

melyrõl a hirdetmény közlésével megegyezõ helyeken újabb hirdetményt tesz közzé.
A tulajdonszerzési korlátozásba ütközõ szerzõdés semmis.

A Magyar Állam tulajdonosi jogait a 2007. évi CVI. tv. alapján gyakorló Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács által
kiadott 2/2007. (X. 16.) NVT sz. határozat szerint felhatalmazott Kincstári Vagyoni Igazgatóság (1054 Budapest, Zol-
tán u. 16., a továbbiakban: árvereztetõ) az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény és a kincstári vagyonnal való
gazdálkodásról szóló 58/2005. (IV. 4.) Korm. rendelet vonatkozó fejezetei alapján

árverés

keretében értékesíti a Magyar Állam tulajdonában és az árvereztetõ vagyonkezelésében lévõ alábbi vagyonelemeket:
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KVI Értékesítési fõosztály

Sor-
szám

Ingatlan címe Hrsz. Terület
(m2)

Megnevezés Tul. h.
Kikiáltási ár
(bruttó Ft) Áfa (Ft)

1. Budapest II.,
Felvinci út 9. fszt. 1.

12727/2/A/1. 101 Társasházi lakás 1/1 64 749 913 0

Árverési elõleg (ajánlati biztosíték) összege: 6 400 000 Ft, azaz hatmillió-négyszázezer forint.
Az ingatlan per-, teher- és igénymentes.
Megjegyzés: a 12727/2/A/1. helyrajzi számú ingatlan kétlakásos társasházban helyezkedik el.
A társasház két albetétje, a 12727/2/A/1. és a 12727/2/A/2. helyrajzi szám alatti ingatlanok fizikailag nincsenek elválasztva egymástól.
Az alapító okirat a külön tulajdon értékesítésének esetére vonatkozóan a másik társasházi tulajdonostársat illetõ esetleges elõvásárlási
jogról nem rendelkezik.

2. Budapest II.,
Felvinci út 9. I. em. 2.

12727/2/A/2. 90 Társasházi lakás 1/1 64 008 372 0

Árverési elõleg (ajánlati biztosíték) összege: 6 400 000 Ft, azaz hatmillió-négyszázezer forint.
Megjegyzés: a 12727/2/A/2. helyrajzi számú ingatan kétlakásos társasházban helyezkedik el.
A társasház két albetétje, a 12727/2/A/1. és a 12727/2/A/2. helyrajzi szám alatti ingatlanok fizikailag nincsenek elválasztva egymástól.
Az alapító okirat a külön tulajdon értékesítésének esetére vonatkozóan a másik társasházi tulajdonostársat illetõ esetleges elõvásárlási
jogról nem rendelkezik.

3. Zebegény 217/16. 18 116 Kivett, beépítetlen terület 1/1 39 120 000 6 520 000
Árverési elõleg (ajánlati biztosíték) összege: 3 900 000 Ft, azaz hárommillió-kilencszázezer forint.
Az ingatlant bányaszolgalmi jog terheli, melynek jogosultja a TIGÁZ 2 Földgáz Elosztó és Közüzemi Szolgáltató Kft.
(Hajdúszoboszló, Rákóczi utca 184.), egyebekben az ingatlan per-, teher- és igénymentes.
Megjegyzés: az ingatlan Zebegényben a Márianosztrai út mellett helyezkedik el.

4. Budapest XIX.,
Áchim András u. 69.

166489. 362 Kivett lakóház, udvar 1/1 7 176 000 0

Árverési elõleg (ajánlati biztosíték) összege: 710 000 Ft, azaz hétszáztízezer forint.
Az ingatlan per-, teher- és igénymentes.
Az árverés idõpontja: 2007. december 19. 10 óra.
Az árverés és a jelentkezés helye: KVI Közép-Magyarországi Regionális Igazgatósága
(1138 Budapest XIII., Szekszárdi utca 19–25. I. em.).
Az árverésre jelentkezés ideje: az árverés napján 8-tól 9 óráig.
Az árverési eljárással kapcsolatban és a 3. sz. ingatlanról felvilágosítás kérhetõ Nagy Enikõtõl, tel.: 373-5721.
Az 1. és 2. számú ingatlanokról és megtekintésükrõl felvilágosítás kérhetõ Cser Szilviától, tel.: 373-5715.
A 4. számú ingatlanról és megtekintésérõl felvilágosítás kérhetõ Simon Ágnestõl, tel.: 451-9719.

Nyugat-Dunántúli Regionális Igazgatóság Szombathelyi Kirendeltsége

Sor-
szám

Ingatlan címe Hrsz. Terület
(m2)

Megnevezés Tul. h.
Kikiáltási ár
(bruttó Ft) Áfa (Ft)

1. Szombathely,
Szent Flórián krt. 2. III/50.

8496/A/50. 18 Iroda 1/1 3 120 000 520 000

Árverési elõleg (ajánlati biztosíték) összege: 312 000 Ft.
Licit az 58/2005. (IV. 4.) Korm. rendelet 50. § (1) bekezdése szerint.
Az ingatlan per-, teher- és igénymentes.
Az árverés idõpontja: 2007. december 19. 11 óra.
Az árverés helye: Kincstári Vagyoni Igazgatóság Nyugat-Dunántúli Regionális Igazgatósága Szombathelyi Kirendeltsége
(9700 Szombathely, Berzsenyi tér 2/B).
Az árverésre jelentkezés ideje: az árverezõnek személyesen vagy képviselõje útján az árverés idõpontját megelõzõen legkésõbb
1 órával kell jelentkeznie az árverésen való részvételre.
Az árverési eljárással kapcsolatban, valamint az ingatlan megtekinthetõségének lehetõségérõl felvilágosítás kérhetõ:
Kissné Gombás Szilviától, tel.: 06 (94) 329-850.

Dél-Alföldi Regionális Igazgatóság

Sor-
szám

Ingatlan címe Hrsz. Terület
(m2)

Megnevezés Tul. h.
Kikiáltási ár
(bruttó Ft) Áfa (Ft)

1. Szeged, Csongor tér 15453/10. 446 Pártház 1/1 25 849 343 4 308 224
Árverési elõleg (ajánlati biztosíték) összege: 2 585 000 Ft.
Az ingatlan per-, teher- és igénymentes.

3274 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2007/48. szám



Sor-
szám

Ingatlan címe Hrsz. Terület
(m2)

Megnevezés Tul. h.
Kikiáltási ár
(bruttó Ft) Áfa (Ft)

2. Makó, belterület 10534/1. 1007 Ipartelep 1/1 936 000 156 000
Árverési elõleg (ajánlati biztosíték) összege: 93 600 Ft.
Az ingatlan per-, teher- és igénymentes.

3. Makó, Bem u. 14. 9522. 347 Lakóház, udvar 1/1 42 000 0
Árverési elõleg (ajánlati biztosíték) összege: 4200 Ft.
Az ingatlan per-, teher- és igénymentes.
Az árverés idõpontja: 2007. december 18. 10 óra.
Az árverés és a jelentkezés helye: KVI Dél-Alföldi Regionális Igazgatóság, Szeged, Kossuth L. sgt. 29.
Az árverésre jelentkezés határideje: 2007. december 18. 9 óra.
Az árverési eljárással kapcsolatban, valamint az ingatlanok megtekintésének lehetõségérõl felvilágosítás kérhetõ:
Lele Gyula, Danyiné Becski Brigitta, tel.: (62) 420-286, fax: (62) 420-475.

Az árverés közjegyzõ jelenlétében történik. Az árvereztetõ az árverés megkezdésekor ismerteti az árverés részletes
feltételeit.

A jelentkezés feltételei:
– személyazonosság igazolása, képviselet esetén közjegyzõ által hitelesített okiratba foglalt meghatalmazás bemuta-

tása, illetve annak átadása,
– gazdasági társaság nevében történõ részvétel esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonat vagy a bejegyeztetés folya-

matba tételét igazoló cégeljárási igazolás és mindkét esetben eredeti vagy közjegyzõ által hitelesített aláírási címpéldány
átadása,

– az árverezõ írásbeli nyilatkozata arról, hogy nincs köztartozása (adó-, vám-, társadalombiztosítási járulék és egyéb,
az államháztartás alrendszereivel szemben fennálló fizetési kötelezettsége),

– igazolás bemutatása arról, hogy az árverezõ az árverési elõleget (ajánlati biztosítékot) a kitûzött árverés idõpontját
megelõzõen (azaz az árverés megkezdéséig) készpénzben befizette az árvereztetõ pénztárába.

Egyéb feltételek:
Minden egyes árverési tételre külön kell jelentkezni és az árverési elõleget (ajánlati biztosítékot) befizetni.
Az árverési elõleg (ajánlati biztosíték) a vételárba beszámít. Az árvereztetõ a nem nyertes árverezõ részére az árverési

elõleget (ajánlati biztosítékot) az árverés napján visszafizeti.
Az árverési elõleg (ajánlati biztosíték) után az árvereztetõ költséget nem számít fel, kamatot nem fizet.
Az adásvételi szerzõdés megkötésének elõfeltétele, hogy a nyertes árverezõ az árverés idõpontjától számított 8 naptári

napon belül visszavonhatatlan pénzügyi garanciát adjon az árvereztetõnek az árverési elõlegen felül a teljes
vételárhátralékra.

(Az árvereztetõ visszavonhatatlan fizetési garanciának tekinti a bankgaranciát, banki hitelígérvényt vagy a vételárhát-
ralék közjegyzõnél, illetve ügyvédnél történõ letétbe helyezését.)

Amennyiben az árveréstõl számított 8 naptári napon belül az árverezõ az árvereztetõ megjelölt számlájára a teljes vé-
telárat kiegyenlítette, mentesül a visszavonhatatlan pénzügyi garancia adásának kötelezettsége alól.

Az árvereztetõ az árverés nyertesével az árverés napjától számított 15 naptári napon belül szerzõdést köt. Az árverés
nyertese köteles a vételárat a megadott számlaszámra a szerzõdéskötéssel egyidejûleg, vagy ha ezt a vételár nagyobb
összege vagy más fontos körülmény indokolttá teszi, a szerzõdésben meghatározott feltételekkel késõbbi – de a szerzõ-
déskötés idõpontjától számított legfeljebb 60 naptári napon belüli – idõpontban átutalni.

Az árverés eredménytelen, ha
– nem jelent meg egy árverezõ sem,
– az árverezõk nem tettek érvényes vételi ajánlatot,
– az árverési eljárás tisztaságát, vagy az árverezõk érdekeit súlyosan sértõ cselekmény miatt az árverés érvénytelení-

tésérõl kell dönteni,
– a nyertes ajánlattevõ visszalépése esetében, amennyiben az árverés soron következõ helyezettjével történõ szerzõ-

déskötésre nem kerül sor. (Visszalépésnek minõsül, ha a nyertes ajánlattevõ a szerzõdéskötésre elõírt határidõ alatt a
szerzõdést nem köti meg.) Ebben az esetben a nyertes árverezõ a befizetett árverési elõleget elveszti.

Az árvereztetõ fenntartja jogát arra, hogy az árverést eredménytelennek nyilvánítsa.
Az árvereztetõ fenntartja a jogot arra, hogy a nyertes árverezõ visszalépése esetén az árverés soron következõ helye-

zettjével kössön szerzõdést.
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Az árvereztetõ fenntartja a jogot arra, hogy az árverési hirdetményt az árverés idõpontját megelõzõen visszavonja,
melyrõl a hirdetmény közlésével megegyezõ helyeken újabb hirdetményt tesz közzé.

A tulajdonszerzési korlátozásba ütközõ szerzõdés semmis.

A Nyugat-Magyarországi Egyetem (9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4., a továbbiakban: árvereztetõ) a Kincstári
Vagyoni Igazgatóság megbízása alapján, a kincstári vagyonnal való gazdálkodásról szóló 58/2005. (IV. 4.) kormányren-
delet vonatkozó rendelkezései alapján

árverés

útján értékesíti a Magyar Állam tulajdonában és az árvereztetõ vagyonkezelésében lévõ alábbi vagyonelemet.

Ingatlan címe Hrsz. Terület
(m2)

Megnevezés Tul. h.
Kikiáltási ár
(bruttó Ft) Áfa (Ft)

Mosonmagyaróvár,
belterület (Fõ utca 9.)

274. 1856 Kivett szálloda 1/1 116 400 000 19 400 000

Árverési elõleg összege: 11 640 000 Ft, azaz tizenegymillió-hatszáznegyvenezer forint.
Licit az 58/2005. (IV. 4.) Korm. rendelet 50. § (1) bekezdése szerint.
Az ingatlan per-, teher- és igénymentes. Az ingatlan városképi jellegû építmény. (Mûemlék.)
Az árverés idõpontja: 2007. december 14. 10 óra.
Az árverés helye: Nyugat-Magyarországi Egyetem Mezõgazdaság- és Élelmiszertudományi Kara (9200 Mosonmagyaróvár,
Vár 2. I. emeleti kari tanácsterem).
Felvilágosítást ad: az egyetem mûszaki gazdasági fõigazgató-helyettese, Fekete József, tel.: (99) 518-345, mobil: 06 (30) 223-2571.

Az árverés közjegyzõ jelenlétében történik. Az árvereztetõ az árverés megkezdésekor ismerteti az árverés részletes
feltételeit.

A jelentkezés feltételei:
– személyazonosság igazolása, képviselet esetén közjegyzõ által hitelesített okiratba foglalt meghatalmazás bemuta-

tása, illetve annak átadása,
– gazdasági társaság nevében történõ részvétel esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonat vagy a bejegyeztetés folya-

matba tételét igazoló cégeljárási igazolás és aláírási címpéldány átadása,
– az árverezõ (gazdálkodó szervezetek esetében cégszerû) aláírással ellátott írásbeli nyilatkozata arról, hogy nincs

6 hónapnál régebben lejárt köztartozása (adó-, vám-, társadalombiztosítási járulék és egyéb, az államháztartás alrendsze-
reivel szemben fennálló fizetési kötelezettsége),

– igazolás bemutatása arról, hogy az árverezõ az árverési elõleget (ajánlati biztosítékot), amely a forgalmi érték (kiki-
áltási ár) 10%-a, a kitûzött árverés idõpontjáig (azaz az árverés megkezdéséig) készpénzben befizette az árvereztetõ Mo-
sonmagyaróvár, Vár 2. sz. I. emeleti pénztárába.

Egyéb feltételek:
Minden egyes árverési tételre külön kell jelentkezni és az árverési elõleget befizetni. Az árverési elõleg a vételárba be-

számít. Az árvereztetõ a nem nyertes árverezõ részére az árverési elõleget az árverés napján visszafizeti.
Az árverési elõleg után az árvereztetõ költséget nem számít fel, kamatot nem fizet.
Az adásvételi szerzõdés megkötésének elõfeltétele, hogy a nyertes árverezõ az árverés idõpontjától számított 8 naptári

napon belül visszavonhatatlan pénzügyi garanciát adjon az árvereztetõnek az árverési elõlegen felül a teljes vételárhát-
ralékra.

(Az árvereztetõ visszavonhatatlan fizetési garanciának tekinti a bankgaranciát, banki hitelígérvényt, vagy a vételár-
hátralék közjegyzõnél, illetve ügyvédnél történõ letétbe helyezését.)

Amennyiben az árveréstõl számított 8 naptári napon belül az árverezõ a vagyonkezelõ megjelölt számlájára a teljes
vételárat kiegyenlítette, mentesül a visszavonhatatlan pénzügyi garancia adásának kötelezettsége alól.

A vagyonkezelõ az árverés nyertesével az árverés idõpontjától számított 15 naptári napon belül szerzõdést köt. Az ár-
verés nyertese köteles a vételárat a megadott számlaszámra a szerzõdéssel egyidejûleg, vagy ha ezt a vételár nagyobb
összege vagy más fontos körülmény indokolttá teszi, a szerzõdésben meghatározott feltételekkel késõbbi – de a szerzõ-
déskötés idõpontjától számított legfeljebb 60 naptári napon belüli – idõpontban átutalni.
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Az árverés sikertelen, ha
– nem jelenik meg egy árverezõ sem,
– az árverezõk nem tettek érvényes vételi ajánlatot,
– az árverési eljárás tisztaságát, vagy az árverezõk érdekeit súlyosan sértõ cselekmény miatt az árverés érvénytelení-

tésérõl kell dönteni,
– a nyertes ajánlattevõ visszalépése esetében, amennyiben az árverés soron következõ helyezettjével történõ szerzõ-

déskötésre nem kerül sor. (Visszalépésnek minõsül, ha a nyertes ajánlattevõ a szerzõdéskötésre elõírt határidõ alatt a
szerzõdést nem köti meg.) Ebben az esetben a nyertes árverezõ a befizetett árverési elõleget elveszti.

Az árvereztetõ fenntartja jogát arra, hogy az árverést eredménytelennek nyilvánítsa.
Az árvereztetõ fenntartja a jogot arra, hogy a nyertes árverezõ visszalépése esetén, az árverés soron következõ helye-

zettjével kössön szerzõdést.
Az árvereztetõ fenntartja a jogot arra, hogy az árverési hirdetményt, az árverés idõpontját megelõzõen visszavonja,

melyrõl a hirdetmény közlésével megegyezõ helyeken újabb hirdetményt tesz közzé.
A tulajdonszerzési korlátozásba ütközõ szerzõdés semmis.

AZ ÁLLAMI SZÁMVEVÕSZÉK VIZSGÁLATAI

Összefoglaló
a közmunkaprogramok támogatására fordított pénzeszközök hasznosulásának ellenõrzésérõl (0732)

A kilencvenes évek végétõl a foglalkoztatáspolitika középpontjában a munkanélküliség csökkentése állt. Ez a foglal-
koztatáspolitikai koncepció az átalakuló gazdasági szerkezet munkaerõ-piaci jellemzõivel párosulva a magyar foglal-
koztatáspolitika legnagyobb kihívásához, a nemzetközi összehasonlításban alacsony foglalkoztatási rátával párosuló
alacsony szintû gazdasági aktivitáshoz vezetett. A foglalkoztatáspolitika ezért az elmúlt években fokozottan törekedett
arra, hogy különbözõ ösztönzõkkel az álláskeresési intenzitás növekedését, a munkanélküliség csökkentése helyett a
munkavállalási korú népesség gazdasági aktivitásának növelését támogassa. A gazdasági aktivitás növelésére irányuló
törekvésekben és a szociális feszültségek enyhítésében három közfoglalkoztatási forma – közhasznú, közcélú és köz-
munkaprogram – tölt be szerepet. Az önkormányzatok e hármas támogatási eszközrendszer által biztosított lehetõségek-
kel élve vesznek részt a helyi foglalkoztatási viszonyok aktív alakításában.

Az alacsony foglalkoztatással párosuló alacsony gazdasági aktivitás a helyi foglalkoztatáspolitika kialakításában az
önkormányzatok fokozott felelõsségére irányította a figyelmet. Ennek ellenére a vizsgálat azt tapasztalta, hogy az önkor-
mányzatok még mindig nem tekintik feladatuknak a helyi foglalkoztatási kérdések és feladatok koncepcionális megala-
pozását, a közfoglalkoztatási lehetõségek rendszerszemléletû értékelését, továbbra is a munkaügyi szervezetektõl várták
a beavatkozásra alkalmas lépéseket.

Az azonos jellegû, de eltérõ finanszírozási alapokra épült közfoglalkoztatási formákban a támogatáshoz való hozzáju-
tás feltételei különbözõek. Tudatos, a közfoglalkoztatás valamennyi formáját áttekintõ és alkalmazó gyakorlat a vizsgált
körben nem volt jellemzõ. Mindez azzal is összefügg, hogy – korábbi javaslataink, valamint a Kormány 100 lépés prog-
ramjában megfogalmazott foglalkoztatáspolitikai célkitûzések ellenére – a közfoglalkoztatások rendszerének racionali-
zálására, egyes elemeinek összehangolására nem került sor.

A központi költségvetés a közfoglalkoztatás különbözõ formáihoz 2003–2006 között összességében 125,6 milliárd Ft
támogatást biztosított, melybõl átlagosan 103 ezer fõ részére tudtak átmeneti munkajövedelmet biztosítani. Közmunkára
ebbõl a költségvetésen kívüli külsõ forrásokkal és a pályázók önrészével együtt 24,9 milliárd Ft állt rendelkezésre, ami a
jelzett idõszakban évente átlagosan közel 15 000 fõ foglalkoztatására biztosított fedezetet.

Növekedett az igény a különbözõ társadalmi rétegek munkába történõ fokozottabb bevonására, a foglalkoztatási
szempontból hátrányos helyzetû térségek és a kellõ anyagi feltételek hiányában elhanyagolt közszolgáltatások megvaló-
sításának egyidejûen programszerû keretet adó, a „segély helyett munkát” elvet érvényesítõ közmunkaprogramok szer-
vezésére. A közmunkaprogramok szerepének, arányának növelése érdekében 2003. január 1-jével létrehozták a Köz-
munka Tanácsot.

A közmunkaprogramok szervezésére biztosított költségvetési elõirányzatok az ellenõrzött idõszakban több miniszté-
rium fejezeti kezelésû elõirányzataiban álltak rendelkezésre, a programok finanszírozásának különbözõ, az átláthatósá-
got nehezítõ megoldásai alakultak ki. A finanszírozásban érintett fejezetek közötti együttmûködés elmaradása miatt nem
történt intézkedés a 100 lépés programban a pályázóknál keletkezett maradványok elszámolásáról, melynek rendezését
kezdeményeztük.
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Az ellenõrzött idõszak négy éve alatt összesen 1861 db közmunkapályázatot nyújtottak be 34,6 milliárd Ft támogatási
igénnyel. A kérelmek több mint 70 ezer fõ foglalkoztatására irányultak. A rendelkezésre álló források a pályázatok közel
57%-ának támogatását tették lehetõvé. A 23 milliárd Ft-ot meghaladó összértékben megítélt támogatások 15 tárgykör-
ben 40 különbözõ közmunkaprogramot finanszíroztak, ezzel közel 60 ezer fõ átmeneti foglalkoztatásának lehetõségét
teremtették meg.

A közmunkaprogramok pályázati rendszerét mûködtetõ Közmunka Tanács és annak Titkársága, valamint a pénzügyi
ellenõrzés és a szakmai monitorizálás ellátásába bevont külsõ szakértõ szervezetek kompromisszumkészek voltak a pá-
lyázók részérõl felmerülõ – szerzõdéses kötelezettséget érintõ – módosítási igények kezelésében, a pályázók érdekeit el-
sõdlegesnek tekintve keresték azokat a jogszabályi elõírásoknak és szerzõdéses kötelezettségeknek megfelelõ megoldá-
sokat, amelyek a projektek pénzügyi megvalósítását támogatták. Gyakoriak voltak az utólagosan tudomásul vett válto-
zások alapján jóváhagyott szerzõdésmódosítások, elhúzódó, határidõn túli – esetenként a dokumentumok formális ellen-
õrzésére hagyatkozó – pénzügyi elszámolások. A közmunkák pénzügyi és szakmai teljesítésének helyzetérõl a közremû-
ködõ szervezetek adatszolgáltatása nem biztosította a közmunkapályázatok pénzügyi és szakmai mutatóinak egységes
elvû, de számvitelben elkülönített kezelését, nem szolgálta a támogatási rendszer átláthatóságát. Az értékteremtõ munka
teljesítménykövetelményeinek meghatározására, a vállalt továbbfoglalkoztatási kötelezettség teljesítésére, az eljárás-
rendek számonkérésére és ellenõrzésére, az elszámolási kötelezettségek és a közremûködõ szervezetek tevékenységének
egységesítésére, felügyeletére nem került sor. A rugalmas, pályázóbarát szervezési magatartást tanúsító szervezetek a
foglalkoztatási és szociális feszültségek enyhítését, annak társadalmi és mentális hatásait tekintették elsõdleges célnak.
Elmaradt annak összegzése és értékelése is, hogy az átmeneti foglalkoztatás, valamint a közmunkaprogramok keretében
vállalt felkészítõ tréningek és képzési programok hatékonyak és célszerûek voltak-e, és ezáltal mennyiben javították az
érintett személyek munka világába való bekerülésének, visszajutásának esélyeit.

A közmunkaprogramok körében összegszerûségében kiemelkedett a 2005. év, amikor a Kormány „új, modellértékû
közmunkaprogram indításáról” határozott az úgynevezett kormányzati 100 lépés program keretében. A közmunkaprog-
ram modellértéke egyrészt a program kereteiben, méreteiben, másrészt annak finanszírozási megoldásában nyilvánult
meg. A kormányzati 100 lépés program részeként a BM–ICSSZEM–FMM közösen kiírt, szakmai és megvalósítási felté-
teleiben koordinált pályázata egy közmunkaprogram keretében vonta össze az elkülönült fejezeti kezelésû elõirányzatok
közcélú és közmunka-forrásait. A pályázati eljárásban 352 pályázónak összesen 6479 millió Ft-ot ítéltek oda. Az ország
minden harmadik (összesen 1024) települését érintõ program 7 hónapos foglalkoztatási idõkeretében 24 550 fõ számára
biztosítottak keresõfoglalkozást. A pályázat keretében támogatható tevékenységeket rendkívül széles körben határozták
meg, lényegében bármely önkormányzati közszolgáltatás megvalósításához igényelhetõ volt, melynek kedvezõ vissz-
hangja volt az önkormányzatok körében. A legtöbb támogatott foglalkoztatással érintett létszámot Borsod-Abaúj-Zemp-
lén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területén regisztrálták, a helyszíni ellenõrzéssel érintett 11 megyében összesen
670 település közel 17 ezer fõs foglalkoztatását támogatták, mintegy 4,4 milliárd Ft összegben. A foglalkoztatottak
68,5%-a a rendszeres szociális segélyezettek körébõl került ki.

A közmunkaprogramok társadalmi hasznossága annak fõ célkitûzésében, a foglalkoztatást érintõ esély- és értékterem-
tésben, valamint egyes közszolgáltatások ellátási feltételeinek javításában nyilvánul meg. Az önkormányzatoknál a köz-
munkákat jellemzõen a településüzemeltetés olyan területein – belvízelvezetõ rendszerek, járdák, parkok, közterek, köz-
temetõk, önkormányzati intézmények karbantartása, napi rendszerességû tisztítása – szervezték, amelyek az anyagi for-
rások szûkössége miatt kényszerûségbõl általánosan elhanyagoltak voltak. Az önkormányzati forrásokat ezen a jogcí-
men 12,7 milliárd Ft-tal egészítették ki. A cigánytelepek köztisztasági programja, az évenkénti parlagfû-mentesítési és
-védekezési, a vasúttisztasági, a kiemelt üdülõhelyek köztisztasági programjai közvetlen környezetvédelmi és népegész-
ségügyi célok szolgálatában álltak, e feladatok támogatására 2,6 milliárd Ft-ot fordítottak. A természeti katasztrófák,
környezeti károk, közegészségügyi veszélyhelyzetek, a megváltozott éghajlati tényezõk kedvezõtlen hatásainak meg-
elõzését és elkerülésének támogatását szolgáló programokra mintegy 4 milliárd Ft támogatási forrás állt rendelkezésre.
Az ökológiai környezet megõrzésében, védelmében és fejlesztésében kaptak szerepet az erdõmûvelési és nemzeti parki
programok, e célok támogatására 2,5 milliárd Ft, míg a közlekedési infrastruktúra-fejlesztés környezetében végzett köz-
munkák forrásának kiegészítésére több mint 1,2 milliárd Ft irányult.

A helyszínen ellenõrzött szervezeteknél a közfoglalkoztatásokra vonatkozó önkormányzati koncepció megalkotásá-
nak fontosságára, a kistérségi összefogásban rejlõ elõnyökre, a támogatási szerzõdésben vállalt kötelezettségek és szám-
viteli elõírások betartására, valamint a 100 lépés közfoglalkoztatási programban többletként kiutalt támogatások marad-
ványának rendezésére irányítottuk rá a figyelmet. A Kormánynak, a szociális, valamint az önkormányzati tárcának a
közfoglalkoztatások egységes rendszerének kialakítására, a rendelkezésre álló források egységes kezelésére, a pályázati
rendszernek a hatékonyság és eredményesség irányába történõ továbbfejlesztésére, a rendelkezésre álló szakmai és
pénzügyi adatok összehasonlításra és elemzésre alkalmas adatbázissá alakítására tettünk javaslatot.

Az elkészített jelentés az interneten a www.asz.hu címen olvasható.
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Pályázati felhívás
a Dél-dunántúli Operatív Program keretében

Helyi jelentõségû egészségturisztikai fejlesztések
ösztönzése c. pályázati felhíváshoz

Kódszám:
DDOP-2007-2.1.1./S

A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai
Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul-
nak meg.

A. A támogatás célja, rendelkezésre álló forrás

Alapvetõ cél
A Dél-dunántúli régió gyógy- és termálturisztikai adott-

ságait és sajátosságait összefoglaló egészségturisztikai
program mentén kisebb léptékû egészségturisztikai fejlesz-
tések megvalósítása.

A pályázati kiírás célja hozzájárul az Dél-dunántúli
Operatív Program 2. prioritási tengelyében (Turisztikai po-
tenciál erõsítése a régióban) kitûzött célok eléréséhez, azaz
a régióba látogató turisták számának, valamint a vendégek
tartózkodási idejének növeléséhez.

Jelen pályázati útmutató a Dél-dunántúli Akcióterv
2. prioritása, a Komplex turisztikai termékcsomagok kiala-
kítása konstrukció c. komponensét, azaz a „Helyi jelentõ-
ségû egészségturisztikai fejlesztések ösztönzése” címû
komponenst kezeli.

Részcélok
A „Gyógy- és termálturisztikai stratégia fejlesztési irá-

nyainak meghatározása” címû dokumentum által helyi je-
lentõségûnek ítélt, már meglévõ termálvízzel rendelkezõ
fürdõk alapinfrastruktúrájának és szolgáltatásainak fejlesz-
tése, melynek révén kínálatukban máshol nem található
hozzáadott értéket képviselhetnek. A javasolt fejlesztési
irányokat, a specializáció lehetõségeit a Dél-dunántúli ré-
gió „Gyógy- és termálturisztikai stratégia fejlesztési irá-
nyainak meghatározása” címû dokumentuma (5.1-es feje-
zet) tartalmazza.

További, kiegészítõ cél az egészségturisztikai marketing
tevékenységének ösztönzése, továbbá az emberi erõforrás
fejlesztése a turisztikai szolgáltatások magas szintû biztosí-
tása érdekében.

Rendelkezésre álló forrás
A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre

álló tervezett keretösszeg várhatóan 0,525 milliárd forint.

B. Pályázók köre

Jogi forma
Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek

pályázhatnak

I. Költségvetési szervek és intézményeik (KSH 3):
1. központi költségvetési szervek és intézményeik

(KSH 31)
2. önkormányzatok (1990. évi LXV. tv alapján) és in-

tézményeik (1992. évi XXXVIII. tv. alapján)
– helyi és helyi kisebbségi önkormányzatok és in-

tézményeik (KSH 32)
– megyei önkormányzatok és intézményeik (KSH

besorolás nem ismert)
3. önkormányzati társulások (KSH 36), többcélú kis-

térségi társulások (KSH 366), térségi fejlesztési ta-
nácsok (1996. évi XXI. tv. és a 2004. évi CVII. tv.
alapján; KSH 362)

II. nonprofit szervezetek
1. egyesületek (KSH 52)
2. alapítványok (KSH 56)
3. egyéb jogi személyiséggel rendelkezõ nonprofit

szervezetek (KSH 59)
4. 2009. január 1-jéig közhasznú társaságok (KSH 57)
5. egyházak, egyházi intézmények, egyházi jogi sze-

mélyek (1990. évi IV. tv. alapján)

III. szövetkezetek (KSH 12)

IV. a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény vagy az
Egyszerûsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII.
törvény hatálya alá tartozó belföldi, a Magyarországon be-
jegyzett székhelyû vagy telephelyû gazdasági társaságok,
vállalkozások (2006. évi IV. tv. Alapján; KSH 11, 21)

1. profitorientált gazdasági társaságok (KSH 11, 21)
2. átalakulással vagy alapítással 2007. július 1-je után

létrejövõ nonprofit gazdasági társaságok (KSH be-
sorolás nem ismert)

V. Egyéni vállalkozó (1990. évi V. tv. alapján; KSH 23)

VI. Szakmai szervezetek és felsõoktatási intézmények
(ez utóbbi közül azok, amik nem az I.1. alá tartoznak)
(2005. évi CXXXIX. törvény alapján)

Méret
A jelen pályázati felhívás esetére nem vonatkozik.



C. Pályázat tartalma

Támogatható tevékenységek köre
A „Gyógy- és termálturisztikai stratégia fejlesztési irá-

nyainak meghatározása” címû dokumentum által már
meglévõ, helyi jelentõségûnek ítélt egészségturisztikai
helyszíneken történõ kisléptékû fejlesztések:

– termál- és gyógyfürdõk technológiai és infrastruk-
turális fejlesztése
= medencék korszerûsítése, új medencék építése
= meglévõ élményelemek korszerûsítése, új él-

ményelemek kialakítása
= a meglévõ kiszolgáló helyiségek korszerûsíté-

se, új kiszolgáló helyiségek kialakítása (pl.: hi-
giéniás helyiségek, öltözõk)

– termál- és gyógyfürdõk szolgáltatásainak fejlesz-
tése és bõvítése
= a meglévõ szolgáltatásokhoz kapcsolódó fej-

lesztések (pl.: kezelõ helyiségek korszerûsí-
tése)

= új szolgáltatások kialakítása (a meglévõ szol-
gáltatások körének bõvítéséhez szükséges fej-
lesztések)

– Gyógytényezõre alapuló szolgáltatások fejlesztése
(kivéve: szálláshelyfejlesztés)

Önállóan nem, csak a fentiekkel együtt támogatható te-
vékenységek:

– A fürdõk technológiai korszerûsítése
– A fürdõk medencéinek vízforgatóval való ellátása

vagy szükségszerû cseréje a vonatkozó jogszabályi elõírá-
sok alapján

– Szakmai nyelvi képzések, szakmai továbbképzések az
egészségturizmusban dolgozók számára

– Projekthez kapcsolódó marketingeszközök fejlesztése

Kötelezõen megvalósítandó tevékenységek, beszer-
zések:

A projekt kötelezõ eleme a teljeskörûen kivitelezett
akadálymentesítés. (Fizikai és infokommunikációs hozzá-
férés biztosítása, így pl. piktogramok, Braille-írásos és
nagybetûs táblák, hangjelzések, vezetõsávok, speciális be-
rendezések csatlakoztathatósága).

Az alapszolgáltatások akadálymentesítése kötelezõ,
ezek: az épület körüli környezet, és az épület megközelíté-
se, bejárata; mosdó; étkezõhelység; valamint biztosítani
kell az épület/terület fõ funkciójának használatát (pl. a lá-
togatóközpont szolgáltatásainak igénybe vétele; a kastély-
meglátogatás; a fürdõ használata) és a mindezekhez vezetõ
elérési és menekülési útvonalak.

Új építés esetén az akadálymentesítés a teljes területen
kötelezõ, egyéb esetben a beruházás által érintett épü-
let-/területrészre vonatkozóan, a fenti megszorításokkal
(megközelítés, bejutás, fõfunkció használata, mosdó, me-
nekülési útvonal) kötelezõ.

Az alapszolgáltatások akadálymentesítése keretében
minden olyan tevékenység támogatható, aminek eredmé-
nyeként teljesülnek a „Segédlet a komplex akadálymente-
sítés megvalósításához” c. dokumentumban (Pályázati út-
mutató IX. sz. melléklete) foglalt minimum-követelmé-
nyek. Ennek értelmében a pályázók olyan tevékenységek-
re kérhetnek támogatást, aminek eredményeként az épület
meglevõ adottságaiból kiindulva az alapszolgáltatásokra
vonatkozóan elérik a „minimumkövetelményekben” elõírt
szintet.

Mûemlékvédelem alatt álló épületek esetében az aka-
dálymentesítés szintjét a Kulturális Örökségvédelmi Hiva-
tal által meghatározott mértékben kell megvalósítani,
ugyanakkor törekedni kell a fent megfogalmazott elvárá-
sok minél teljesebb körû betartására.

További követelmények:
A tervezés és megvalósítás során kötelezõ az országos

településrendezési és építési követelményekrõl szóló
253/1997. (XII. 20.) kormányrendelet (OTÉK) akadály-
mentesítésre vonatkozó szakaszainak, valamint a jelen Pá-
lyázati útmutatóhoz csatolt IX. számú mellékletben („Se-
gédlet a komplex akadálymentesítés megvalósításához”)
részletezett elõírások, biztonsági és kialakítási szabályok
következetes és szakszerû alkalmazása, illetve betartása.

Az OTÉK-nak és a „Segédlet a komplex akadálymente-
sítés megvalósításához” c. dokumentumnak való megfele-
lést a tervdokumentációt készítõ tervezõ mérnök, vagy re-
habilitációs környezettervezõ szakmérnök vagy rehabili-
tációs környezettervezõ szakértõ1 által a pályázati doku-
mentáció részét képezõ minta (XIV. sz. melléklet) szerint
kiállított szakvéleménynek kell igazolnia.

A pályázóknak a meglévõ épületek akadálymentesítésé-
re vonatkozó építészeti-mûszaki tervdokumentációkat az
építészeti-mûszaki tervdokumentációk tartalmi követel-
ményeirõl szóló 45/1997. (XII. 29.) KTM rendelet figye-
lembevételével, az abban elõírt tartalmi részletezettséggel
kell összeállítani függetlenül attól, hogy az akadálymente-
sítési munkák építési engedélyköteles tevékenységek-e
vagy sem.

Amennyiben a fejlesztés mûemlék épületben valósul
meg, a pályázó felmentést kaphat a teljes körû akadály-
mentesítés biztosítása alól a 2001. évi LXIV. törvény 63. §
(3) bekezdése értelmében: „Mûemlékvédelmi érdekbõl a
hatóság a mûemlék felújítási, helyreállítási munkáinak en-
gedélyezése során az országos építésügyi szabályoktól és a
kötelezõen alkalmazandó nemzeti szabványoktól eltérhet.
Az eltérés akkor engedélyezhetõ, ha az alkalmazandó
megoldás az élet- és vagyonbiztonság követelményeinek
megfelel, vagy mindkettõ más módon biztosítható,”
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ugyanakkor törekedni kell a fent megfogalmazott elvárá-
sok minél teljesebb körû betartására.

A támogatásból megvalósított beruházás és a beszerzett
eszközök kizárólag a pályázatban megjelölt célra használ-
hatóak fel, ezért ezeket végleges helyükön, tartósan és ren-
deltetésszerû használatra alkalmas módon kell elhelyezni
és/vagy beépíteni.

Projekt területi szûkítése
A „Gyógy- és termálturisztikai stratégia fejlesztési irá-

nyainak meghatározása” címû dokumentum alapján a kö-
vetkezõ településeken található helyi jelentõségûnek ítélt
gyógy-, illetve termálfürdõk:

Tarany, Babócsa, Szulok, Magyarhertelend, Dunaföld-
vár, Nagybajom.

Jelen pályázati kiírásban csak a felsorolt települések
meglévõ gyógy- és termálfürdõinek, fejlesztéseire lehet
pályázni.

D. Pénzügyi feltételek

Támogatás formája
Vissza nem térítendõ támogatás.

Támogatás mértéke
A komponens esetében a támogatás maximális mértéke

maximum az összes elszámolható költség 50%-a.

Támogatás összege
Minimum 20 millió Ft, de maximum 150 millió Ft lehet.

E. Kiválasztási kritériumok

A támogatásban részesülõ projektek kiválasztása a Pá-
lyázati útmutató vonatkozó pontjaiban foglalt kritériumok
alapján történik.

Valamennyi pályázó, aki ezen kritériumoknak megfe-
lel, a rendelkezésre álló keret mértékéig az elért pontszám
sorrendjében támogatásban részesül.

F. Adminisztrációs információk

A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
A pályázat magyar nyelven, kizárólag a Projekt adatla-

pon nyújtható be, mind a papíralapú, mind az elektronikus
formában való kitöltésnél. A Projekt adatlap sem tartalmá-
ban, sem alakjában nem változtatható. A Projekt adatlap
mellett kell szerepeltetni azokat az elõírt projektterveket és
dokumentációkat, amelyek a pályázat megítéléséhez szük-
ségesek.

Kézzel írott pályázatok feldolgozására nincs lehetõség.
A Projekt adatlapot hiánytalanul, minden kérdésére vá-

laszt adva és az elõírt dokumentumok csatolásával kell be-
nyújtani. Amennyiben úgy ítéli meg, hogy a Projekt adat-
lap egy adott kérdése nem vonatkozik az Ön pályázatára,
kérjük a Projekt adatlap megfelelõ helyén a „pályázatomra
nem vonatkozik” megjegyzést bevezetni.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a benyújtást követõen a pá-
lyázat tartalmi elemeinek változtatására nincs lehetõség.
Az ilyen jellegû módosítási igények nem vehetõk figye-
lembe.

A pályázatot 2 példányban (1 eredeti és 1 másolat), va-
lamint további 1 elektronikus példányban (kizárólag CD
lemezen), zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként
vagy gyorspostai szállítás igénybevételével a következõ
címre kell beküldeni:

Dél-dunántúli Operatív Program
Kódszám: DDOP-2007-2.1.1/S

Közremûködõ Szervezet:
Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Postacím: 7621 Pécs, Mária u. 3.
A pályázatok személyes leadására is lehetõséget

biztosítunk az Ügynökség alábbi irodáin
2007. november 26-tól 2008. február 1-jéig

munkanapokon hétfõtõl csütörtökig 8–16.30 óra között,
pénteken 8–14 óráig

Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség pécsi
iroda: 7621 Pécs, Mária u. 3.

Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség kapos-
vári iroda: 7400 Kaposvár, Szántó u. 5.

Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség szek-
szárdi iroda: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11–13.

Amennyiben a pályázatot csomagként kívánja feladni, a
csomagon a „DDOP-2007/2.1.1/S Pécs.” címzést kell fel-
tüntetni.

Kérjük, hogy a CD lemez tokján jól láthatóan tüntesse
fel a Pályázati felhívás kódszámát: DDOP-2007/2.1.1/S, a
pályázó nevét és címét. Kérjük, ellenõrizze a kitöltött ada-
tokat, illetve gyõzõdjön meg a kitöltés sikerességérõl, az
adathordozó épségérõl!

A nyomtatott és elektronikus formában (kizárólag CD
lemezen) benyújtott projekt adatlapban és a mellékletben
található eltérés esetén a nyomtatott és cégszerûen aláírt
példány tekintendõ hitelesnek, azzal, hogy a nyomtatott és
az elektronikus formájú projekt adatlap és a melléklet
megegyezõségérõl a pályázó köteles gondoskodni.

A pályázati feltételekkel, tudnivalókkal kapcsolatban
információkat az NFÜ honlapján (http://www.nfu.hu) ta-
lál, felvilágosítást pedig a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
telefonos ügyfélszolgálata nyújt.
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Az NFÜ telefonos ügyfélszolgálatának kék száma: 06
(40) 638-638.

A pályázatok benyújtása 2007. november 26-tól 2008.
február 1-jéig lehetséges.

Postai feladás esetén a feladás dátumát (postai bélyeg-
zõ) kell figyelembe venni.

A pályázatok benyújtása és elbírálása szakaszos.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázat benyújtását kö-
vetõen az ellenõrzésre feljogosított szervek megkezdhetik a
projekt ellenõrzését!

A Pályázati felhívás elválaszthatatlan része a Pályázati
útmutató és a Projekt adatlap, ezek együtt tartalmazzák a
pályázáshoz szükséges összes feltételt.
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HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium közleményei

Közlemény színész és televíziós mûsorvezetõ-rendezõ oklevelek érvénytelenítésérõl

A Színház- és Filmmûvészeti Egyetem a 79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdése értelmében közzéteszi az
alábbi 21 db érvénytelen színész és televíziós mûsorvezetõ-rendezõ oklevélnyomtatvány megnevezését és sorszámát:

Színész 5/2006.
Színész 6/2006.
Színész 9/2006.
Színész 10/2006.
Színész 11/2006.
Színész 12/2006.
Színész 15/2006.
Színész 16/2006.
Színész 17/2006.
Színész 18/2006.
Színész 20/2006.
Színész 21/2006.
Színész 22/2006.
Színész 25/2006.
Televíziós mûsorvezetõ-rendezõ 29/2006.
Televíziós mûsorvezetõ-rendezõ 30/2006.
Televíziós mûsorvezetõ-rendezõ 31/2006.
Televíziós mûsorvezetõ-rendezõ 32/2006.
Televíziós mûsorvezetõ-rendezõ 37/2006.
Televíziós mûsorvezetõ-rendezõ 38/2006.
Televíziós mûsorvezetõ-rendezõ 41/2006.

Az érvénytelenítés idõpontja: 2007. június 15.

Ascher Tamás s. k.,
rektor
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SZMM FELHÍVÁS

Szakmai tanulmányi versenyekre
2007/2008-as tanévre

a) Országos Szakmai Tanulmányi Verseny (OSZTV)

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium a hatáskörébe tartozó szakképesítések országos tanulmányi versenyeit a
szakterületen mûködõ magyarországi, nappali rendszerû képzést folytató szakképzõ iskolák azon tanulói számára, akik-
nek rendes szakmai vizsgája a versenykiírás tanévének május-júniusi vizsgaidõszakában esedékes, az alábbiak szerint
hirdeti meg:

Ssz.
Szak-
ma-

csoport
Komplex tanulmányi versenyek

A verseny idõpontja és helye
Nevezési díjak

elõdöntõ döntõ

02. Szociális szolgáltatások szakmacso-
port

Ideje:
2008. február 13. 13 óra
Helye:
a versenyzõ iskolája

Ideje:
2008. április 7–8.
Helye:
BKMÖ Garbai Sándor
Szakközépiskolája, Szak-
iskolája és Kollégiuma
6400 Kiskunhalas,
Kazinczy u. 5.

2500 Ft/fõ

1. Szociális versenyek
54 8933 02 Szociális asszisztens
54 8933 04 Szociális, gyermek- és

ifjúságvédelmi ügyintézõ
54 8933 03 Szociális gondozó és

szervezõ

2. Csecsemõ- és kisgyermekgondozó
versenyek
54 5070 01 Csecsemõ- és

kisgyermekgondozó

05. Gépészet szakmacsoport

Ideje:
2008. február 13. 13 óra
Helye:
a versenyzõ iskolája

Ideje:
2008. április 7–8.
Helye:
Körösi Csoma Sándor
Szakközépiskola
4080 Hajdúnánás, Bocskai
u. 29.

2500 Ft/fõ

3. Gépipari versenyek
52 5442 04 Gépipari

számítástechnikai
technikus

4. Gépészeti versenyek
52 5443 01 Acél- és fémszerkezeti

technikus
52 5499 01 Automatizálási technikus

(gépészet szakirány)
52 5432 07 Fémipari anyagtechnikus
52 5442 02 Gépésztechnikus
52 5442 03 Gépgyártás-technológus

technikus

5. Épületgépész verseny
52 5443 03 Épületgépész-technikus

Ideje:
2008. február 13. 13 óra
Helye:
a versenyzõ iskolája

Ideje:
2008. április 10–11.
Helye:
Szily Kálmán Kéttannyel-
vû Mûszaki Középiskola
és Kollégium
1097 Budapest, Timót u. 3.

2500 Ft/fõ
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Ssz.
Szak-
ma-

csoport
Komplex tanulmányi versenyek

A verseny idõpontja és helye
Nevezési díjak

elõdöntõ döntõ

06. Elektrotechnika-elektronika
szakmacsoport

Ideje:
2008. február 13. 13 óra
Helye:
a versenyzõ iskolája

Ideje:
2008. április 10–11.
Helye:
Pálfy János Mûszeripari
és Vegyipari Szakközép-
iskola
5001 Szolnok, Tiszaparti
sétány 2–3.

2500 Ft/fõ

6. Gyengeáramú csoport
52 5423 01 Híradásipari technikus
52 5423 02 Ipari elektronikai

technikus
52 5423 04 Irodagép-technikus
52 5423 06 Mechatronikai technikus
52 5423 07 Mûszaki számítás-

technikai technikus
52 5499 01 Automatizálási technikus

(elektronika szakirány)

7. Erõsáramú csoport
52 5422 01 Elektrotechnikai

technikus
52 5422 02 Erõsáramú elektronikai

technikus
52 5422 03 Villamosgép és

-berendezési technikus

08. Vegyipar szakmacsoport

Ideje:
2008. február 13. 13 óra
Helye:
a versenyzõ iskolája

Ideje:
2008. április 10–11.
Helye:
Pálfy János Mûszeripari
és Vegyipari Szakközép-
iskola
5001 Szolnok, Tiszaparti
sétány 2–3.

2500 Ft/fõ

8. Vegyipari versenyek
52 5412 01 Általános vegyész-

technikus
52 5412 02 Drog- és

toxikológiai technikus
52 5499 10 Vegyipari minõség-

biztosítási technikus

09. Építészet szakmacsoport

Ideje:
2008. február 13. 13 óra
Helye:
a versenyzõ iskolája

Ideje:
2008. április 9–11.
Helye:
Kós Károly Építõipari
Szakközépiskola
3527 Miskolc, Latabár E.
u. 1.

2500 Ft/fõ

9. 52 5801 01 Magasépítõ technikus

10. Könnyûipar szakmacsoport

Ideje:
2008. február 13. 13 óra
Helye:
a versenyzõ iskolája

Ideje:
2008. április 7–8.
Helye:
Ruhaipari Szakközép- és
Szakiskola
5000 Szolnok, Áchim A.
út 12-14.

2500 Ft/fõ

10. 52 5411 08 Ruhaipari technikus
a) modellezõ
b) technológus
c) marketing

11. Faipar szakmacsoport

Ideje:
2008. február 13. 13 óra
Helye:
a versenyzõ iskolája

Ideje:
2008. április 7–8.
Helye:
Jelky András ÁMK
Szakképzõ Iskolája
6500 Baja, Petõfi Sándor
u. 1.

2500 Ft/fõ

11. 52 5411 10 Faipari technikus

12. Nyomdaipar szakmacsoport

Ideje:
2008. február 13. 13 óra
Helye:
a versenyzõ iskolája

Ideje:
2008. április 7–8.
Helye:
Könnyûipari Szakközép-
és Szakiskola
4027 Debrecen, Sétakert
u. 1–3.

2500 Ft/fõ

12. Nyomdaipari versenyek
51 5243 01 Nyomdai gépmester
51 5278 02 Könyvkötõ
52 5278 02 Nyomdai kiadvány- és

képszerkesztõ
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Ssz.
Szak-
ma-

csoport
Komplex tanulmányi versenyek

A verseny idõpontja és helye
Nevezési díjak

elõdöntõ döntõ

16. Ügyvitel szakmacsoport

Ideje:
2008. február 13. 13 óra
Helye:
a versenyzõ iskolája

Ideje:
2008. április 9–11.
Helye:
Andrássy György Köz-
gazdasági Szakközépis-
kola 3300 Eger, Klapka
György u. 7.

2500 Ft/fõ

13. 52 3404 04 Ügyintézõ titkár

14. Idegen nyelvi versenycsoport
54 3404 01 Idegen nyelvi

menedzserasszisztens
54 3404 02 Idegen nyelvi ügyintézõ

titkár

17. Kereskedelem-marketing, üzleti
adminisztráció szakmacsoport

Ideje:
2008. február 13. 13 óra
Helye:
a versenyzõ iskolája

Ideje:
2008. április 10–11.
Helye:
Giorgio Perlasca Ke-
reskedelmi és Vendéglátó-
ipari Szakközépiskola és
Szakiskola
1106 Budapest, Maglódi
út 8.

2500 Ft/fõ

15. 52 7862 02 Kereskedelmi technikus

16. 52 3433 01 Külkereskedelmi
ügyintézõ

Ideje:
2008. április 9–11.
Helye:
Andrássy György Köz-
gazdasági Szakközépis-
kola
3300 Eger, Klapka
György u. 7.

2500 Ft/fõ
17. 54 3433 03 Külkereskedelmi

üzletkötõ

18. Vendéglátás-idegenforgalom
versenyek

Ideje:
2008. február 13. 13 óra
Helye:
a versenyzõ iskolája

Ideje:
2008. április 9–11.
Helye:
Giorgio Perlasca Ke-
reskedelmi és Vendéglátó-
ipari Szakközépiskola és
Szakiskola
1106 Budapest, Maglódi
út 8.

2500 Ft/fõ

18. 52 7822 02 Vendéglátó technikus

19. 52 7872 02 Idegenforgalmi technikus

A versenyeket a Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet szervezi és bonyolítja.
A versenyek döntõjén részt vevõ azon tanuló, aki az írásbeli, gyakorlati, illetve szóbeli versenyrészen eléri a ver-
senyrészen megszerezhetõ pontok 60%-át, jeles osztályzatot kap és az adott versenyrésznek megfelelõ vizsgarész letéte-
le alól mentesül a 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet 38. § (4) bekezdése szerint, a 26/2001. (VII. 27.) OM rendelet 7. §
(6) bekezdése alapján.
A vizsgarész(ek) alóli mentesülésrõl és a versenyzõ által elért eredményrõl kiállított Igazolás megküldésével értesíti a
Versenybizottság a versenyzõ iskoláját. A szakképesítõ bizonyítványt az Igazolás alapján a tanuló iskolája mellett
mûködõ szakmai vizsgabizottság adja ki.
Országos Szakmai Tanulmányi Versenyekre (OSZTV) az NSZFI honlapján (www.nive.hu) keresztül lehet nevezni. A
nevezések határideje: 2008. január 15. Felvilágosítás kérhetõ NSZFI Tanácsadási osztályán Körtvélyessy Erikától a
06 1 431-6513 telefonszámon.
A nevezési díj összegét a nevezés visszaigazolását követõen, az elõdöntõ írásbeli tételeinek átvétele elõtt kell megfizet-
ni. A díjfizetést valamennyi, az elõdöntõbe nevezett tanuló után, a meghirdetés szerinti döntõt rendezõ iskola számlaszá-
mára postai befizetéssel vagy átutalással kell teljesíteni. A döntõt rendezõ iskolák számlaszámát az NSZFI a honlapján
közzé teszi.

b) Szaktantárgyi versenyek

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium a hatáskörébe tartozó szakképesítések országos tanulmányi versenyeit a
szakterületen mûködõ magyarországi, nappali rendszerû képzést folytató – a versenyszabályzatban meghatározott –

3286 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2007/48. szám



szakképzõ iskolák azon tanulói számára, akiknek rendes szakmai vizsgája a versenykiírás tanévének május-júniusi vizs-
gaidõszakában esedékes, az alábbiak szerint hirdeti meg:

Ssz. Versenycsoportok
A verseny idõpontja és helye Nevezési

díjakelõdöntõ döntõ

1. Gyakorlócégek szakmai versenye
(Tanirodai verseny) Ideje:

2008. február 14. 14 óra
Helye:
a versenyzõ iskolája

Ideje:
2008. április 9–11.
Helye:
Andrássy György Közgazdasá-
gi Szakközépiskola
3300 Eger, Klapka György u. 7.

1000 Ft/fõ

2. „Vállalkozás és minõség”****
(Ifjú vállalkozók versenye vállalkozás-,
vállalkozás-gazdálkodási ismeretet ta-
nulók számára)

Ideje:
2008. február 14. 13 óra
Helye:
a versenyzõ iskolája

Ideje:
2008. április 9–11.
Helye:
Andrássy György Közgazdasá-
gi Szakközépiskola
3300 Eger, Klapka György u. 7.

1000 Ft/fõ

3. Országos Protokollverseny
(Protokoll ismereteket tanulók
számára)
kivétel 52340402 Protokoll-ügyintézõ
szakképesítést tanulók

Ideje:
2008. február 7.
Helye:
Szolnoki Kereskedelmi és Vendég-
látó-ipari Szakközépiskola
5000 Szolnok, Károly Róbert út 2.

Keszthely Város vendéglátó, Ide-
genforgalmi, Kereskedelmi Szak-
képzõ Iskolája és Kollégiuma
8360 Keszthely, Mártírok utca 1.

Giorgio Perlasca Kereskedelmi és
Vendéglátóipari Szakközépiskola és
Szakiskola
1106 Budapest, Maglódi út 8.

Ideje:
2008. március 17–18.
Helye:
Pécsi Kereskedelmi, Idegen-
forgalmi és Vendéglátó Szakkö-
zépiskola
7623 Pécs, Rét út 10.

1000 Ft/fõ

Charles Babbage AUTOCAD*
(Gépészet szakmacsoport technikus
szakképesítései)

Ideje:
2008. február 14. 13 óra
Helye:
a versenyzõ iskolája

Ideje:
2008. március 27–28.
Helye:
Bánki Donát Szakközépiskola
és Gimnázium
2400 Dunaújváros, Bercsényi
út 2.

2500 Ft/fõ4. Komplex csoport**

5. Tantárgyi csoport

6. Inventor

7. Pneumatika verseny***
(Ipari pneumatikát és hidraulikát tantár-
gyi környezetben tanulók számára)

Ideje:
2008. február 15. 13 óra
Helye:
a versenyzõ iskolája

Ideje:
2008. március 31–április 1.
Helye:
Vas- és Villamos-ipari Szak-
képzõ Iskola és Gimnázium
9700 Sopron, Ferenczy J. u. 7.

2500 Ft/fõ

8. Országos Elektronikai Konstrukciós
verseny***
(Ipari elektronikát tantárgyi környezet-
ben tanulók számára)

Ideje:
Külön értesítés szerint

Ideje:
2008. április 18–19.
Helye:
Puskás Tivadar Távközlési
Technikum
1097 Budapest, Gyáli út 22.

2500 Ft/fõ

9. Országos Mikrovezérlõ Alkalmazói
verseny
(Elektronikát tantárgyi környezetben
tanulók és Elektrotechnika-elektronika
szakmacsoport tanulói számára)

Ideje:
2008. február 14. 13 óra
Helye:
a versenyzõ iskolája

Ideje:
2008. április 7–8.
Helye:
Jedlik Ányos Gépipari és
Informatikai Középiskola és
Kollégium
9021 Gyõr, Szent István út 7.

2500 Ft/fõ
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Ssz. Versenycsoportok
A verseny idõpontja és helye Nevezési

díjakelõdöntõ döntõ

10. Pattantyús Országos Számítógépes
Nyomtatott-áramkör Tervezõ
Verseny***
(Elektrotechnika-elektronika
szakmacsoport szakképesítései és az
52 5499 01 Automatizálási technikus,
52 5423 03 Ipari informatikai technikus

szakképesítések)

Ideje:
2008. február 15. 13 óra
Helye:
a versenyzõ iskolája

Ideje:
2008. március 12–13.
Helye:
Pattantyús Á. Géza Ipari Szak-
középiskola és ÁMK
9024 Gyõr, Ikva út 70.

2500 Ft/fõ

Legrand „Villamosszerelési”
komplex verseny

Ideje:
Külön értesítés szerint

Ideje:
2008. április 17–18.
Helye:
Legrand Északkelet-Magyaror-
szági Oktatási és Képzési
Központ
3300 Eger, Rákóczi u. 2.
(Wigner Jenõ Mûszaki, Infor-
matikai Középiskola és Kol-
légium)

díjtalan

11. 52 5422 01 Elektrotechnikai technikus
52 5422 02 Erõsáramú elektronikai

technikus

A versenyeket a Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet szervezi és bonyolítja.
A versenyek döntõjén részt vevõ tanulók a 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet 38. § (4) bekezdése szerint, a 26/2001.
(VII. 27.) OM rendelet 7. § (6) bekezdése alapján mentesülnek a vizsga vagy vizsgarész letétele alól:
* 33 5401 01 Mûszaki rajzoló (gépész) szakképesítést és jeles osztályzatot kap a döntõ résztvevõi közül az a versenyzõ,
aki az összes pontszám legalább 60%-át eléri. A Versenybizottság a versenyzõ elért eredményérõl a Nemzeti Szakképzé-
si és Felnõttképzési Intézetet az Igazolás megküldésével értesíti. A szakképesítés bizonyítványát az Igazolás alapján a
Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet által mûködtetett vizsgabizottság adja ki.
**a szakmai vizsga elméleti vizsgarésze alól mentesül és jeles osztályzatot kap az alábbi szakképesítések azon végzõs
tanulója, aki az írásbeli, illetve szóbeli versenyrészen eléri a versenyrészen megszerezhetõ pontok 60%-át:
52 5432 07 Fémipari anyagtechnikus, 52 5442 02 Gépésztechnikus, 52 5442 03 Gépgyártás-technológus technikus,
52 5442 04 Gépipari számítástechnikai technikus, 52 5443 01 Acél és fémszerkezeti technikus, 52 5442 05 Gépszer-
kesztõ technikus, 52 5499 01 Automatizálási technikus (gépészet szakirány)
*** a szakmai vizsga gyakorlati vizsgarésze alól mentesül és jeles osztályzatot kap az alábbi szakképesítések azon vég-
zõs tanulója, aki a gyakorlati versenyrészen eléri a versenyrészen megszerezhetõ pontok 60%-át.

◊ Pneumatika verseny: 52 5499 01 Automatizálási technikus (gépészet szakirány), 52 5442 07 Vezérlés- és szabályo-
zástechnikai technikus

◊ Országos Elektronikai Konstrukciós verseny: 52 5423 06 Mechatronikai technikus, 52 5423 02 Ipari elektronikai
technikus, 52 5423 01 Híradásipari technikus, 52 5423 03 Ipari informatikai technikus

◊ Pattantyús Országos Számítógépes Nyomtatott-áramkör Tervezõ Verseny: 52 5499 01 Automatizálási technikus
(elektronikai szakirány), 52 5423 02 Ipari elektronikai technikus, 52 5423 01 Híradásipari technikus, 52 5423 03 Ipa-
ri informatikai technikus.

**** a szakmai vizsga alábbi vizsgatantárgya(i) alól mentesül és jeles osztályzatot kap a következõkben felsorolt szak-
képesítések azon végzõs tanulója, aki eléri a verseny döntõjén a megszerezhetõ összpontszám 60%-át: 52 3432 03 Vál-
lalkozási ügyintézõ (Vállalkozásgazdálkodási ismeretek – gyakorlati-írásbeli vizsga); 52 3432 04 Pénzügyi-számviteli
ügyintézõ (Vállalkozásgazdálkodási ismeretek – gyakorlati-írásbeli vizsga); 54 4641 01 Gazdasági informatikus I. (Gaz-
dasági ismeretek – írásbeli – szóbeli vizsga); 52 4641 02 Gazdasági informatikus II. (Gazdasági ismeretek – írásbeli –
szóbeli vizsga); 52 7862 02 Kereskedelmi technikus (Kereskedelmi és vállalkozási ismeretek – írásbeli – szóbeli vizsga,
Marketing ismeretek – szóbeli vizsga); 52 6222 10 Sütõ- és cukrásztechnikus (Gazdasági, szervezési ismeretek – írásbeli
– szóbeli vizsga); 52 3404 04 Ügyintézõ titkár (Gazdasági ismeretek, jogi ismeretek – szóbeli vizsga); 54 3404 02 Ide-
gennyelvi ügyintézõ titkár (Gazdasági ismeretek, jogi ismeretek – szóbeli vizsga).
A „LEGRAND »Villamosszerelési« komplex verseny” döntõjén résztvevõ, az alábbi szakképesítések azon végzõs
tanulója, aki az írásbeli, gyakorlati illetve szóbeli versenyrészen eléri a versenyrészen megszerezhetõ pontok 60%-át, je-
les osztályzatot kap.
52 5422 01 Elektrotechnikai technikus,
52 5422 02 Erõsáramú elektrotechnikai technikus
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Szaktárgyi versenyekre az NSZFI honlapján (www.nive.hu) keresztül lehet nevezni. A nevezések határideje: 2008. ja-
nuár 15. Felvilágosítás kérhetõ NSZFI Tanácsadási osztályán Körtvélyessy Erikától a 06 1 431-6513 telefonszámon.
A nevezési díj összegét a nevezés visszaigazolását követõen, az elõdöntõ írásbeli tételeinek átvétele elõtt kell megfizetni. A
díjfizetést valamennyi, az elõdöntõbe nevezett tanuló után, a meghirdetés szerinti döntõt rendezõ iskola számlaszámára postai
befizetéssel vagy átutalással kell teljesíteni. A döntõt rendezõ iskolák számlaszámát az NSZFI a honlapján közzé teszi.

c) Szakma Kiváló Tanulója Verseny (SZKTV)

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium a hatáskörébe tartozó szakképesítések országos tanulmányi versenyeit a
szakterületen mûködõ magyarországi, nappali rendszerû képzést folytató szakképzõ iskolák azon tanulói számára, akik-
nek rendes szakmai vizsgája a versenykiírás tanévének május-júniusi vizsgaidõszakában esedékes, az alábbiak szerint
hirdeti meg:

Ssz.
Szakma-
csoport

Komplex tanulmányi versenyek
A verseny idõpontja és helye

Nevezési díjak
elõdöntõ döntõ

05. Gépészet szakmacsoport

Ideje:
2008. február 13. 13 óra
Helye:
a versenyzõ iskolája

Ideje:
2008. április 14–16.
Helye:
Eötvös József Szakképzõ
és Mûvészeti Szakközép-
iskola
3534 Miskolc, Gagarin
u. 54.

2500 Ft/fõ

Gépészet csoport A

1. 31 5216 10 Gázvezeték- és -készülék
szerelõ

2. 31 5216 20 Vízvezeték-
és központifûtés-szerelõ

Gépészet csoport B

Ideje:
2008. február 13. 13 óra
Helye:
a versenyzõ iskolája

Ideje:
2008. március 26–28.
Helye:
Dunaferr Szakközép- és
Szakiskola
2400 Dunaújváros, Vas-
mû tér 1–2.

2500 Ft/fõ

3. 31 5233 06 Hegesztõ

4. 31 5233 14 Fémforgácsoló

5. 31 5233 04 Géplakatos

6. 31 5216 16 Szerkezetlakatos

Gépészet csoport C

Ideje:
2008. február 13. 13 óra
Helye: a versenyzõ iskolája

Ideje:
2008. március 31–április 2.
Helye:
Móra Ferenc Szakközép-
iskola, Szakiskola és Kol-
légium
6725 Szeged, Kálvária
sgt. 84.

2500 Ft/fõ

7. 31 5236 03 Szellõzõ- és klímabe-
rendezés-szerelõ

8. 31 5236 01 Ipari- és kereskedelmi
hûtõgépszerelõ

06. Elektrotechnikai-elektronikai szak-
macsoport

Ideje:
2008. február 13. 13 óra
Helye:
a versenyzõ iskolája

Ideje:
2008. március 26–28.
Helye:
Liska József Erõsáramú
Szakközépiskola, Gimná-
zium és Kollégium
5100 Jászberény, Rákóczi
út 13.

2500 Ft/fõ
9. 51 5223 01 Elektronikai mûszerész

17. Kereskedelem-marketing, üzleti
adminisztráció szakmacsoport

Ideje:
2008. február 13. 13 óra
Helye:
a versenyzõ iskolája

Ideje:
2008. március 26–28.
Helye:
Pálffy Miklós Ke-
reskedelmi Szakközép-
iskola és Szakiskola,
Kollégium
9023 Gyõr, Földes Gábor
u. 34–36.

2500 Ft/fõ

10. 33 7862 01 Élelmiszer- és vegyiáru
-kereskedõ

11. 33 7862 03 Ruházati kereskedõ

12. 33 7862 02 Kultúrcikk-kereskedõ

13. 33 7862 04 Vas- és mûszaki kereskedõ

A versenyeket a Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet szervezi és bonyolítja.
A versenyek döntõjén részt vevõ azon tanuló, aki az írásbeli, gyakorlati, illetve szóbeli versenyrészen eléri a versenyré-
szen megszerezhetõ pontok 60%-át, jeles osztályzatot kap és az adott versenyrésznek megfelelõ vizsgarész letétele alól
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mentesül 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet 38. § (4) bekezdése szerint, a 26/2001. (VII. 27.) OM rendelet 7. § (6) bekez-
dése alapján.
A vizsgarész(ek) alóli mentesülésrõl és a versenyzõ által elért eredményrõl kiállított igazolás megküldésével értesíti a
Versenybizottság a versenyzõ iskoláját. A szakképesítõ bizonyítványt az igazolás alapján a tanuló iskolája mellett mû-
ködõ szakmai vizsgabizottság adja ki.
A Szakma Kiváló Tanulója Versenyekre (SZKTV) az NSZFI honlapján (www.nive.hu) keresztül lehet nevezni. A ne-
vezések határideje: 2008. január 15. Felvilágosítás kérhetõ NSZFI Tanácsadási osztályán Körtvélyessy Erikától a 06 1
431-6513 telefonszámon.
A nevezési díj összegét a nevezés visszaigazolását követõen, az elõdöntõ írásbeli tételeinek átvétele elõtt kell megfizet-
ni. A díjfizetést valamennyi, az elõdöntõbe nevezett tanuló után, a meghirdetés szerinti döntõt rendezõ iskola számlaszá-
mára postai befizetéssel vagy átutalással kell teljesíteni. A döntõt rendezõ iskolák számlaszámát az NSZFI a honlapján
közzé teszi.

d) Szakmai Tantárgyi Komplex Verseny (SZTKV)

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium a hatáskörébe tartozó szakképesítések országos tanulmányi versenyeit a
szakterületen mûködõ magyarországi, nappali rendszerû képzést folytató – a versenyszabályzatban meghatározott –
szakképzõ iskolák azon tanulói számára, akiknek rendes szakmai vizsgája a versenykiírás tanévének május-júniusi vizs-
gaidõszakában esedékes, az alábbiak szerint hirdeti meg:

Ssz. Versenycsoportok
A verseny idõpontja és helye

Nevezési díjak
elõdöntõ döntõ

1. Géprajz-gépelemek
Ideje:
2008. február 12. 13 óra
Helye:
a versenyzõ iskolája

Ideje:
2008. március 31.
Helye:
Ganz Ábrahám Kéttannyelvû Gyakorló
Szakközépiskola és Szakiskola
1195 Budapest, Üllõi út 303.

2500 Ft/fõ

2. CNC programozás és gépkezelés
Ideje:
2008. február 11. 13 óra
Helye:
a versenyzõ iskolája

Ideje:
2008. április 17–18.
Helye:
Bornemissza Gergely Szakközép-,
Szakiskola és Kollégium
3300 Eger, Kertész u. 128.

2500 Ft/fõ

A versenyeket a Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet szervezi és bonyolítja.
A „Géprajz-gépelemek” országos Szakmai Tantárgyi Komplex Versenyen az a versenyzõ, aki a versenyfeladat összes
pontszámnak legalább 60%-át teljesítette, jeles osztályzatot kap és 33 5401 01 Mûszaki rajzoló (gépész) szakképesítést
kap.*
A „CNC programozás és gépkezelés” országos Szakmai Tantárgyi Komplex Versenyen a versenyfeladat összes
pontszámnak legalább 60%-át teljesítõ, fémforgácsoló szakképesítéssel rendelkezõ versenyzõ jeles osztályzatot és
32 5233 02 NC-, CNC gépkezelõ (esztergályos) szakképesítést kap.*
*A Versenybizottság a versenyzõ elért eredményérõl a Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézetet az Igazolás
megküldésével értesíti. A szakképesítés bizonyítványát az Igazolás alapján a Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési In-
tézet által mûködtetett vizsgabizottság adja ki.
A Szakmai Tantárgyi Komplex Versenyekre (SZTKV) az NSZFI honlapján (www.nive.hu) keresztül lehet nevezni.
A nevezések határideje: 2008. január 15. Felvilágosítás kérhetõ NSZFI Tanácsadási osztályán Körtvélyessy Erikától a
06 1 431-6513 telefonszámon.

A nevezési díj összegét a nevezés visszaigazolását követõen, az elõdöntõ írásbeli tételeinek átvétele elõtt kell megfizetni.
A díjfizetést valamennyi, az elõdöntõbe nevezett tanuló után, a meghirdetés szerinti döntõt rendezõ iskola számlaszámára pos-
tai befizetéssel vagy átutalással kell teljesíteni. A döntõt rendezõ iskolák számlaszámát az NSZFI a honlapján közzé teszi.
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A Honvédelmi Minisztérium utasításai, rendelkezései, szerzõdései

A honvédelmi miniszter
113/2007. (HK 20.) HM

utasítása
a védelmi képesség-fejlesztési feladatok programozott

tervezésérõl és végrehajtásáról

A honvédelemrõl szóló 2004. évi CV. törvény 52. §
f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a védelmi képes-
ség-fejlesztési feladatok programozott tervezésének, végre-
hajtásának és beszámolásának rendjére – figyelemmel a
Tárca Védelmi Tervezõ Rendszer alkalmazásáról és a rend-
szer fejlesztésérõl szóló 59/2007. (HK 12.) HM utasítás ren-
delkezéseire – vonatkozóan az alábbi utasítást adom ki:

Általános rendelkezések

Az utasítás személyi hatálya

1. §

(1) Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra
(a továbbiakban: HM), a honvédelmi miniszter közvetlen
alárendeltségébe, továbbá közvetlen, illetve fenntartói irányí-
tása alá tartozó szervezetekre, valamint a Magyar Honvédség
(a továbbiakban: MH) katonai szervezeteire terjed ki.

(2) Jelen utasításban meghatározott szabályokat az MK
Katonai Felderítõ Hivatal és az MK Katonai Biztonsági
Hivatal esetében a külön jogszabályban meghatározott el-
térésekkel kell alkalmazni.

Az utasítás tárgyi hatálya

2. §

(1) Az utasítás rendelkezéseit a védelmi ágazati progra-
mok megvalósítására kell alkalmazni. Az utasítás alapve-
tõen a hadfelszerelési programok tervezésének, végrehaj-
tásának és beszámolásának rendjét szabályozza. Az egész-
ségügyi-, humán- és az egyéb programok esetében a jelen
utasításban meghatározott tervezési alapelveket kell alkal-

mazni, illetve a program megvalósítására vonatkozó eljá-
rási szabályokat a szakterület sajátosságainak megfelelõen
kell adaptálni.

(2) Nem tartoznak az utasítás hatálya alá:
a) az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998.

(XII. 30.) Korm. rendelet VII. fejezetében meghatározott, a
feladatfinanszírozás körébe tartozó programok,

b) az (1) bekezdésben meghatározott programokhoz
kapcsolódó azon feladatok, amelyek normatív módon ter-
vezendõk,

c) azok a védelmi- és biztonságtechnikai kutatások,
amelyek nemzetközi szerzõdés vagy egyezmény hatálya
alá tartoznak,

d) a homogén infrastrukturális szakterületi programok
megvalósítása, kivéve a komplex hadfelszerelési-, egészség-
ügyi-, humán és egyéb szakterületi programok részét képezõ
infrastrukturális projektek (részprogramok) megvalósítása,

e) az Észak-atlanti Szerzõdés Szervezete Biztonsági
Beruházási Program keretében Magyarországon megvaló-
suló katonai célú fejlesztések és beruházások.

Értelmezõ rendelkezések

3. §

Az utasítás alkalmazásában:
a) program: valamely fejlesztési célt részben vagy teljes

egészében, huzamosabb idõn keresztül megvalósító fejlesz-
tési terv, amely adott megvalósítási szakaszban tartalmilag
és formailag meghatározott részletezettséggel kidolgozott,
pénzügyi háttérrel és végrehajtási ütemezéssel rendelkezik;

b) projekt (részprogram): önmagában is értelmezhetõ
fejlesztési terv, amely valamely program részét képezi;

c) szakmai irányítás: a HM SZMSZ-ben foglaltakkal
együtt olyan a szervezetre ható külsõ befolyás-gyakorlási
mód, amelyben az irányító az irányított szervezetek szak-
mai tevékenységét befolyásolja, anélkül, hogy az irányí-
tott szervezet rendeltetését és alaptevékenységét megvál-
toztatná. A szakmai irányító szervezet az irányított szerve-
zettekkel azonos vezetési szintû szervezet is lehet;

d) programfelelõs: valamely program tervezésének és
végrehajtásának idõtartamára kijelölt azon személy, cso-
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port vagy szervezet, amely felelõs a program célkitûzései-
nek elérése érdekében az abban résztvevõ személyek és
szervezetek tevékenységének megtervezéséért, megszer-
vezéséért, együttmûködésük koordinációjáért, szakmai
irányításáért és ellenõrzéséért;

e) programmenedzser: HM utasítással kijelölt, több
szakterületet, illetve szakágazatot érintõ komplex program
szakmai irányításáért, tervezéséért és végrehajtásáért fele-
lõs speciális programfelelõs;

f) projektfelelõs: valamely program részét képezõ pro-
jekt (részprogram) megvalósításáért felelõs személy, cso-
port vagy szervezet;

g) rendszeresítési eljárás: az MH állománytábláiban,
(ideiglenes) felszerelési jegyzékeiben, norma jegyzékei-
ben meghatározott szükségletek kielégítésére beszerzett
hadfelszerelés felvétele a honvédség rendszerébe, az adott
eszköz rendszeresítési- és/vagy alkalmazásba vételi hatá-
rozattal történõ használatba vétele;

h) megvalósítás: magában foglalja a programok elõterve-
zési, tervezési és végrehajtási tevékenységeit és idõtartamát;

Program fajták, típusok és csoportok

4. §

(1) A védelmi ágazati programok a fejlesztési, beruhá-
zási feladatok megvalósításának célját, a megvalósítás va-
lamennyi tevékenységét, a fejlesztési, beruházási igény
megjelenésétõl a fejlesztési, beruházási cél eléréséig, bele-
értve a rendszeresítési, illetve használatbavételi eljárás le-
folytatását, valamint a mûködés-fenntartás induló feltéte-
leit (is) tartalmazzák.

(2) A védelmi ágazati programok: hadfelszerelési-, infra-
strukturális-, egészségügyi-, humán-, egyéb szakterületi
programok, valamint az Észak-atlanti Szerzõdés Szervezete
Biztonsági Beruházási Program keretében Magyarországon
megvalósuló katonai célú fejlesztések és beruházások. Az
Észak-atlanti Szerzõdés Szervezete Biztonsági Beruházási
Program keretében Magyarországon megvalósuló katonai
célú fejlesztésekre és beruházásokra és az infrastrukturális
programok megvalósítására vonatkozó szabályokat külön
jogszabály, illetve külön HM utasítás tartalmazza.

(3) A szakterületi program típusai: egyedi vagy komp-
lex program. Az egyedi program egy meghatározott cél ér-
dekében egy szakterületet (egy szakágazatot) érintõ fej-
lesztési feladatokat tartalmaz. A komplex program több
szakterületet vagy egy szakterületen belül egy vagy több
szakágazatot érintõ, projektekre (részprogramra) bontott
fejlesztési részfeladatokat tartalmaz.

(4) A szakterületi programok a program megvalósítási
szakaszaiban piackutatási, kutatás-fejlesztési, kutatás-
technológiai részfeladatokat is tartalmazhatnak.

5. §

A hadfelszerelési szakterületi programok az alábbi
szakágazati programcsoportokba sorolhatók:

1. fegyverzettechnikai,
2. páncélos és gépjármûtechnikai,
3. repülõ-mûszaki,
4. elektronikai (híradó, informatikai, információvédel-

mi, vezetési rendszerek, célelektronikai rendszerek),
5. mûszaki,
6. vegyivédelmi,
7. kiképzés-technikai (szimulátorok, szimulációs rend-

szerek),
8. élelmezési,
9. üzemanyag,
10. ruházati,
11. humán-anyagi,
12. geo-információs (térképészeti, meteorológiai),
13. közlekedési,
14. kutatás-fejlesztési.

Tervezési alapelvek

6. §

(1) A programok megvalósítása:
a) elõtervezési,
b) tervezési és
c) végrehajtási szakaszból áll.
(2) A programok megvalósításának egyes szakaszai a

HM Védelmi Tervezõ Bizottság (a továbbiakban: HM
VTB) állásfoglalása alapján honvédelmi miniszteri dön-
téssel kerülnek lezárásra, illetve indításra.

(3) A jelen utasításban meghatározott, egyes szakaszok-
hoz kapcsolódó idõpontok véghatáridõt jelölnek.

7. §

(1) A program megvalósítási tevékenységeknek biztosí-
taniuk kell a képesség fejlesztési célkitûzések elérését,
amelyek megfelelnek az Országgyûlés és a Kormány által
meghatározott, illetve a NATO és EU tagságból adódó kö-
vetelményeknek, valamint a nemzeti és nemzetközi elvá-
rásoknak és kötelezettségvállalásoknak, továbbá biztosíta-
niuk kell az összhangot más tervezési és végrehajtási sza-
kaszban lévõ programokkal és fejlesztési feladatokkal.

(2) A haderõ-fejlesztési célok alapját a honvédelmi
szervezetekre meghatározott képességek és alaprendelte-
tési feladatok, valamint az ebbõl adódó szükségletek, ké-
pességhiányok és igények képezik. A honvédelmi szerve-
zetekre meghatározott képességkövetelmények, szükség-
letek, képességhiányok, igények és feleslegek alapján
10 éves kitekintésû fejlesztési, illetve beruházási igénye-
ket tartalmazó Programelgondolások készülnek.

3292 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2007/48. szám



(3) A Programelgondolások elkészítéséhez a 10 éves ki-
tekintésû elõzetes fejlesztési forráskereteket, valamint a
tervezéshez szükséges faktor-, illetve inflációs mutatókat a
HM Védelmi Tervezési Fõosztály (a továbbiakban: HM
VTF) évente április 30-ig adja meg az illetékes tervezõ
szervek, szervezetek részére.

(4) A Programelgondolásokat, a következõ 1(+n) évben
induló Program Végrehajtási Terveket, valamint a végre-
hajtás alatt álló programok idõarányos terveit a 10 éves
Stratégiai Terv Elgondolás, a 10 éves Stratégiai Terv, vala-
mint az MH 1(+n) éves terve tartalmazza.

8. §

(1) A jóváhagyott Programelgondolások alapján a kö-
vetkezõ 1(+n) évben indítandó programok esetében Prog-
ram Végrehajtási Tervek készülnek.

(2) A Program Végrehajtási Tervek elkészítésének fel-
adatait és részletes erõforrás kereteit a – 10 éves Stratégiai
Terv alapján készült – Védelmi Tervezési Utasítás tartal-
mazza.

(3) Ha a Program Végrehajtási Terv tervezetben szerep-
lõ költségigény a Programelgondolásban szereplõ költség-
szükségletet 15%-al meghaladja, az adott programra vo-
natkozóan új Programelgondolást kell elkészíteni.

(4) A (3) bekezdés szerinti rendelkezés nem alkalma-
zandó, ha a Programelgondolásban meghatározott köve-
telmények és paraméterek nélkülözhetetlenek, és alacso-
nyabb költségszükséglettel az adott fejlesztési cél nem va-
lósítható meg. Ebben az esetben a Program Végrehajtási
Tervhez indoklást kell csatolni, amely tartalmazza az elté-
rés okát. A költségigény túllépésrõl a HM VTB állásfogla-
lása alapján a honvédelmi miniszter dönt.

(5) A Program Végrehajtási Terveket a 10 éves Stratégiai
Terv, az MH 1(+n) éves terve, azon belül a Feladat (és munka),
illetve az Erõforrás-, költségszükségleti- és kiadási igényterv
tartalmazza.

Hatáskör és illetékesség

9. §

(1) A programok megvalósításának koordinációjáért fe-
lelõs személyek:

a) az elõtervezési szakaszban a HM Haderõtervezési
Fõosztály (a továbbiakban: HM HTF) fõosztályvezetõ;

b) a tervezési és végrehajtási szakaszokban:
ba) a hadfelszerelési programok tekintetében a HM

Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség (a továbbiakban:
HM FLÜ) vezérigazgató;

bb) a humán programok tekintetében a HM Tervezési
és Koordinációs Fõosztály (a továbbiakban: HM TKF) fõ-
osztályvezetõ;

bc) az egészségügyi programok tekintetében a MH
Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ
(a továbbiakban: MH HEK) parancsnok;

bd) az egyéb, máshová be nem sorolható programok
esetében annak a szervezetnek a vezetõje, melynek hatás-
körébe az adott fejlesztési feladat tartozik;

(2) A programok tervezésének és végrehajtásának szak-
mai irányításáért felelõs szervezetek (a továbbiakban:
szakterületi felelõs):

a) a hadfelszerelési szakterületi programok és projek-
tek (részprogramok) esetében a HM FLÜ;

b) a humán szakterületi programok és projektek (rész-
programok) esetében a HM TKF:

c) az egészségügyi szakterületi programok és projektek
(részprogramok) esetében az MH HEK;

d) az egyéb, máshová be nem sorolható programok és
projektek (részprogramok) esetében annak a szervezetnek
a vezetõje, melynek hatáskörébe az adott fejlesztési fel-
adat tartozik;

e) az infrastrukturális projektek (részprogramok) eseté-
ben a HM Infrastrukturális Ügynökség vezérigazgató.

(3) A Programelgondolásokban, illetve Program Végre-
hajtási Tervekben szereplõ hadmûveleti és harcászati kö-
vetelményeket, illetve azok paramétereit a HM Hadmûve-
leti és Kiképzési Fõosztály (a továbbiakban: HM HKF)
– az MH Összhaderõnemi Parancsnokság (a továbbiak-
ban: MH ÖHP) együttmûködésével –, az információvédel-
mi és közigazgatási informatikai követelményeket a HM
Informatikai és Információvédelmi Fõosztály határozza
meg, illetve aktualizálja.

(4) A programok tervezésének és végrehajtásának fel-
ügyeletét és ellenõrzését a HM VTB látja el.

Programmenedzser

10. §

(1) Egyes komplex programok esetében a program tervezés
és végrehajtás szakmai irányítására programmenedzser kerül
kijelölésre. A programmenedzser személyére a szakterületi fe-
lelõs a Programelgondolás tervezetben tesz javaslatot.

(2) A programmenedzser – a HM VTB állásfoglalása
alapján – határozott idõtartamra HM utasítással kerül kije-
lölésre. A HM utasítás tervezetét az illetékes szakterületi
felelõs készíti és terjeszti elõ jóváhagyásra.

(3) A HM utasításnak legalább tartalmaznia kell:
a) a programmenedzser megnevezését és feladatait, va-

lamint, hogy feladatát meglévõ beosztása mellett vagy at-
tól függetlenül látja el,

b) a programmenedzser hatás és jogkörét, felelõsségét,
fõ feladatait,

c) a programmenedzserrel együttmûködõ szervezetek
hatás és jogkörét, felelõsségét és feladatait,

d) a jóváhagyott költségvetési elõirányzat feletti ren-
delkezési jogosultságot.
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(4) A programmenedzsert kijelölõ HM utasítás rendel-
kezései a tervezési és végrehajtási eljárásra vonatkozóan
nem lehetnek ellentétesek a jelen utasításban meghatáro-
zottakkal.

A hadfelszerelési programok megvalósításának
eljárási szabályai

Elõtervezési szakasz

11. §

(1) A Programelgondolás tervezet elkészítésének
feladatait a HM HTF – a Képességfejlesztési Koncepció,
a NATO Haderõ-fejlesztési Célok, az elõzõ 10 éves Stra-
tégiai Terv és az „Elõzetes terv az MH Eszközbeszerzési
Igény Ütemezése Anyagnemfelelõs Bontásban” okmány
alapján – határozza meg és koordinálja.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott feladatok végre-
hajtására bármely honvédelmi szervezet a 9. § (2) bekez-
désben meghatározott szakterületi felelõs(ök)ön keresztül
terjeszthet elõ javaslatot a HM HTF részére. A javaslat tar-
talmazza a fejlesztési feladat indoklását, leírását, szüksé-
gességét és becsült erõforrás igényét.

(3) Indokolt esetben ugyanazon haderõ-fejlesztési cél meg-
valósítására több Programelgondolás tervezet is készülhet.

(4) A hadfelszerelési programokra vonatkozó Program-
elgondolás (tervezet) tartalmi és formai követelményeit a
23. §, mintaokmányát az 1. számú melléklet tartalmazza.

Egyedi program

12. §

(1) Egyedi program esetében a Programelgondolás ter-
vezet elkészítésére vonatkozó alapadatokat a HM HTF, a
hadmûveleti és harcászati követelményeket a HM HKF
– együttmûködve az MH ÖHP-val – adja meg a 9. § (2) be-
kezdés alapján az illetékes szakterületi felelõsnek.

(2) A szakterületi felelõs a Programelgondolás terveze-
tet évente legkésõbb július 02-ig küldi meg a HM HTF ré-
szére. A szakterületi felelõs a Programelgondolás tervezet-
ben javaslatot tesz programfelelõs kijelölésére.

(3) A HM HTF a Programelgondolás tervezeteket felül-
vizsgálja, tartalmi hiányosság esetében hiánypótlás végett
visszaküldi az azt készítõ szervezetnek.

(4) A HM HTF a felülvizsgált Programelgondolás ter-
vezeteket szakterület szerint összesíti és a HM VTB elé
terjeszti elõzetes szakmai döntés kialakítása céljából.

(5) A HM HTF a HM VTB által megtárgyalt Programel-
gondolás tervezeteket a HM VTF részére megküldi.

Komplex program

13. §

(1) Komplex program esetében a Programelgondolás
tervezet elkészítésére vonatkozó alapadatokat a HM HTF,
a hadmûveleti és harcászati követelményeket a HM HKF
– együttmûködve az MH ÖHP – adja meg valamennyi
érintett szakterületi felelõsnek meghatározva a tervezés és
végrehajtás szakirányításáért felelõs szakterületi felelõst.

(2) A tervezés és a végrehajtás szakmai irányításáért fe-
lelõs szakterületi felelõs:

a) javaslatot tesz a programmenedzser vagy program-
felelõs kijelölésére;

b) meghatározza a projekt (részprogram) tervezetek el-
készítésének feladatait és határidejét, valamint a projekt
(részprogram) felelõsöket;

c) szakmailag irányítja a projekt (részprogram) terve-
zetek elkészítését.

(3) A tervezés és a végrehajtás szakmai irányításáért
felelõs szakterületi felelõs a Programelgondolás tervezetet
évente legkésõbb július 02-ig megküldi a HM HTF ré-
szére. A HM HTF a Programelgondolás tervezeteket felül-
vizsgálja, tartalmi hiányosság esetében hiánypótlás végett
visszaküldi azt a tervezés és a végrehajtás szakmai irányí-
tásáért felelõs szakterületi felelõsnek.

(4) A HM HTF a felülvizsgált Programelgondolás ter-
vezeteket a HM VTB elé terjeszti elõzetes szakmai döntés
kialakítása céljából.

(5) A HM HTF a HM VTB által megtárgyalt Programel-
gondolás tervezeteket a HM VTF részére megküldi.

14. §

(1) A HM VTF együttmûködve a HM HTF-el az egyedi
és komplex Programelgondolás tervezeteket szakterületi
bontásban – megjelölve azok erõforrás-, költségszükségle-
ti- és kiadási igényeinek keretszámait, a vonatkozó eljárás-
rend szerint – a 10 éves Stratégiai Terv Elgondolás terve-
zet részeként a HM VTB elé terjeszti.

(2) A Programelgondolás tervezetek elfogadása, módo-
sítása vagy elutasítása írásban, a HM VTB állásfoglalásá-
ban kerül rögzítésre, melyet a HM VTF küld meg a szakte-
rületi felelõsök részére a további feladatok végrehajtása
érdekében.

(3) A Programelgondolás tervezeteket a HM VTB állás-
foglalása alapján a 10 éves Stratégiai Terv Elgondolás ré-
szeként a honvédelmi miniszter hagyja jóvá.

(4) A HM HTF a jóváhagyott Programelgondolásokat a
25. § szerint programazonosítóval látja el és megküldi a
programmenedzserek és programfelelõsök részére.
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Tervezési szakasz

15. §

(1) A jóváhagyott Programelgondolások alapján a kö-
vetkezõ 1(+n) évben indítandó programokra Program
Végrehajtási Tervek készülnek.

(2) Indokolt esetben ugyanazon haderõ-fejlesztési cél
végrehajtására több Program Végrehajtási Terv tervezet is
készülhet.

(3) A Program Végrehajtási Terv tartalmi és formai kö-
vetelményeit a 24. §, mintaokmányát a 2. számú melléklet
tartalmazza.

Egyedi program

16. §

(1) A programfelelõs a Program Végrehajtási Terv ter-
vezeteket évente legkésõbb november 10-ig készíti el és
küldi meg a szakterületi felelõs részére.

(2) A programfelelõs a Program Végrehajtási Terv ter-
vezet elkészítése során gondoskodik a hadmûveleti és har-
cászati követelmények, valamint azok paramétereinek ak-
tualizálásáról.

(3) A szakterületi felelõs a Program Végrehajtási Terv
tervezeteket tartalmilag felülvizsgálja, hiányosság eseté-
ben hiánypótlás végett visszaküldi a programfelelõsnek.

(4) A Program Végrehajtási Terv tervezeteket a szakte-
rületi felelõs összesíti és a HM VTB elé terjeszti elõzetes
szakmai döntés kialakítása céljából.

Komplex program

17. §

(1) Komplex program esetében a Program Végrehajtási
Terv tervezeteket a programmenedzser, illetve programfe-
lelõs készíti. A programmenedzser, illetve programfelelõs:

a) meghatározza a projekt (részprogram) tervezetek el-
készítésének feladatait és határidejét;

b) szakmailag irányítja a projekt (részprogram) terve-
zetek elkészítését;

c) gondoskodik a hadmûveleti és harcászati követelmé-
nyek, valamint azok paramétereinek aktualizálásáról.

(2) A programmenedzser, illetve programfelelõs a Prog-
ram Végrehajtási Terv tervezeteket – az érintett szakterü-
leti felelõsök egyetértésével – évente legkésõbb november
10-ig küldi meg az illetékes szakterületi felelõs részére.

(3) Az illetékes szakterületi felelõs a Program Végrehaj-
tási Terv tervezeteket tartalmilag felülvizsgálja, hiányos-

ság esetében hiánypótlás végett visszaküldi azt a program-
menedzsernek, illetve programfelelõsnek.

(4) Az illetékes szakterületi felelõs a Program Végrehaj-
tási Terv tervezeteket a HM VTB elé terjeszti elõzetes
szakmai döntés kialakítása céljából.

18. §

(1) Az illetékes szakterületi felelõsök a Program Végre-
hajtási Terv tervezeteket szakterületi bontásban – meg-
jelölve azok erõforrás-, költségszükségleti- és kiadási
igényeit, a vonatkozó ügymenet szerint – küldik meg a
HM VTF és a HM HTF részére. A HM VTF együttmûköd-
ve a HM HTF-el a Program Végrehajtás Terv tervezeteket
a 10 éves Stratégiai Terv, illetve az MH 1(+n) éves terv ter-
vezetek részeként a HM VTB elé terjeszti.

(2) A Program Végrehajtási Terv tervezetek elfogadása,
módosítása vagy elutasítása írásban, a HM VTB állásfog-
lalásában kerül rögzítésre, melyet a HM VTF megküld az
illetékes szakterületi felelõsnek, programmenedzsernek, a
programfelelõsöknek, illetve projektfelelõs részére a to-
vábbi feladatok végrehajtása érdekében.

(3) A Program Végrehajtási Terveket a 10 éves Stra-
tégiai Terv, illetve az MH 1(+n) éves terve részeként
– a HM VTB állásfoglalása alapján – a honvédelmi
miniszter hagyja jóvá.

Végrehajtási szakasz

19. §

(1) A 10 éves Stratégiai Tervben, illetve az MH 1(+n)
éves tervében jóváhagyott programok beszerezési, szol-
gáltatási tételeit meghatározott összegekkel az Éves Be-
szerzési Terv tartalmazza. A program az Éves Beszerzési
Terv jóváhagyása után, a Program Végrehajtási Tervben
rögzítettek szerint kerül végrehajtásra.

(2) A program végrehajtását a programmenedzser,
programfelelõsök, illetve projektfelelõsök irányítják.

(3) A programmenedzser, a programfelelõs, illetve a
projektfelelõs gondoskodjon a program tekintetében:

a) a költségvetés tervezés keretében – a vonatkozó HM
utasítás alapján – új címrendkód igénylésérõl, az 1(+n) évi
költségvetési terv, valamint az elemi költségvetés összeál-
lításáról;

b) az Éves Beszerzési Tervben a programazonosítóval
ellátott adatok biztosításáról;

c) szükség esetén a (köz)beszerzési engedély kérelem
megindításáról, a (köz)beszerzési eljárás lefolytatásának
megbízásáról;

d) a pályázatok elbírálásában, a szerzõdés elõkészítésé-
ben, a rendszeresítési eljárásban (és hatósági engedélyezé-
si eljárásban) való részvételrõl.
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Beszámoló

20. §

(1) A programmenedzser, illetve a programfelelõs idõ-
szakos- és végbeszámoló készítésére köteles.

(2) A programmenedzser, illetve a programfelelõs a
program végrehajtásáról évente március 31-ig beszámolót
készít és terjeszt fel az illetékes szakterületi felelõs részére.

(3) Komplex program esetében a projektfelelõsök be-
számolóikat a (2) bekezdésben meghatározott határidõ
elõtt 10 munkanappal a programmenedzsernek, illetve
programfelelõsnek küldi meg, aki összesítve készíti el a
programbeszámolót.

(4) Az illetékes szakterületi felelõs a beszámolókból ki-
vonatot készít a HM VTB, valamint a HM HTF és a HM
VTF részére.

(5) A programbeszámoló mintaokmányát a hadfelszere-
lési programokra vonatkozóan a 3. számú melléklet tartal-
mazza.

Végbeszámoló

21. §

(1) A programmenedzser, illetve a programfelelõs a
program befejezését követõ 60 munkanapon belül pénz-
ügyi elszámolást is tartalmazó végbeszámolót készít és
megküldi azt az illetékes szakterületi felelõs részére.
Az illetékes szakterületi felelõs a végbeszámolók beérke-
zését követõ 30 munkanapon belül kivonatot készít a HM
VTB, valamint a HM HTF és a HM VTF részére.

(2) A program akkor tekinthetõ befejezettnek, ha:
a) a program végrehajtására kötött szerzõdés tételei a

garancia kivételével teljesítésre kerültek;
b) a megvalósítás során keletkezett összes fizetési köte-

lezettséget teljesítették;
c) a rendszeresítési eljárás sikeresen lezárult, és az

üzembe helyezés megtörtént (szakaszos üzembe helyezés
esetén csak az utolsó üzembe helyezéskor).

(3) Komplex program esetében a projektek (részprogra-
mok) teljesítésérõl a projektfelelõsök beszámolójukat a
program befejezését követõ 30 munkanapon belül küldik
meg a programmenedzser, illetve a programfelelõs ré-
szére, aki azok alapján készíti el összegzett beszámolóját.

Programok halasztása, törlése

22. §

(1) Ha a program végrehajtása bármely külsõ ok miatt
halasztásra, törlésre kerül, a programmenedzser, illetve a
programfelelõs 15 munkanapon belül tájékoztatást ad az
illetékes szakterületi felelõs részére. A tájékoztatásnak

legalább tartalmaznia kell: a halasztás, törlés okát, idõtar-
tamát, a felhasznált és a fel nem használt forrás mértékét,
komplex program esetén az érintett más projektek (rész-
programok) megnevezését, illetve a halasztás, törlés kö-
vetkezményeit.

(2) Halasztás esetén az illetékes szakterületi felelõs – a
HM VTF, a HM HTF és a HM HKF együttmûködésével –
megoldási javaslatot dolgoz ki a program végrehajtásának
folytatására.

(3) Komplex program esetében a javaslatnak biztosíta-
nia kell a projekteknek (részprogramoknak) más progra-
mokkal, illetve fejlesztési feladatokkal való összhangját,
funkcionális kapcsolatát.

(4) A megoldási javaslatot a szakterületi felelõs soron
kívül a HM VTB elé terjeszti.

(5) Ha a halasztás vagy a törlés az adott költségvetési
évben felhasználható forrást eredményez, a HM VTF az
illetékes szakterületi felelõsök bevonásával a megmaradó
forrásra vonatkozóan felhasználási javaslatot készít, és azt
soron kívül a HM VTB elé terjeszti. A halasztott program-
ból származó forrást elsõsorban más, jóváhagyott fejlesz-
tési célra kell fordítani.

(6) A megoldási, illetve a felhasználási javaslatot a HM
VTB állásfoglalása alapján a honvédelmi miniszter hagyja
jóvá.

(7) A HM HTF és a HM VTF az (1)–(6) bekezdések sze-
rinti változásokat a 10 éves Stratégiai Tervben, illetve az
MH 1(+n) éves tervekben vezeti át.

Program okmányok

Programelgondolás

23. §

(1) A Programelgondolásnak legalább tartalmaznia kell
a program:

a) célját, rövid leírását, más programokhoz való kap-
csolatát;

b) tervezésének és végrehajtásának tervezett kezdési és
befejezési idõpontját;

c) hadmûveleti és harcászati követelményeket, azok
paramétereit;

d) erõforrás igényét;
e) nagybani költségbecslését, amely tartalmazza:
ea) a program megvalósításának költségszükségletét;
eb) a rendszerben tartás mûködés-fenntartási, valamint

a rendszerbõl történõ kivonás becsült számvetéseit;
f) tervezésére és végrehajtására programfelelõs, prog-

rammenedzser, illetve projektfelelõs kijelölésére irányuló
javaslatot, valamint az együttmûködõ szervezeteket.

(2) Ha a program komplex program, a Programelgondo-
lást programcsomagban, külön-külön projektenként (rész-
programonként) kell elkészíteni.
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Program Végrehajtási Terv

24. §

(1) A Program Végrehajtási Terv tervezetnek legalább
tartalmaznia kell a program:

a) célját, részletes tartalmát, más programokhoz való
kapcsolatát;

b) a megvalósítás tervezett kezdésének és befejezésé-
nek idõpontját;

c) hadmûveleti és harcászati, valamint mûszaki-techni-
kai követelményeket, azok paramétereit;

d) részletes finanszírozási tervet, amely tartalmazza:
da) a program megvalósításához szükséges költségve-

tési elõirányzatokat, kiemelt elõirányzati bontásban;
db) a programba szervezett fõ- és egyéb eszköz beszer-

zési, rendszerbe-állítási, üzembe állítási, infrastrukturális,
és egyéb járulékos tevékenységek éves bontású erõforrás-
és költségszükségletét, kiadási igényét, valamint költség-
vetési fedezeti igényét kiemelt elõirányzati bontásban;

dc) járulékos tevékenységeinek költségvetési elõirány-
zat igényét;

e) a végrehajtásról készítendõ idõközi, illetve a prog-
ram befejezésekor esedékes szakmai értékelés módját, va-
lamint annak tartalmi és formai követelményeit.

(2) Ha a program komplex program, a Program Végre-
hajtási Terv tervezetet programcsomagban, külön-külön
projektenként (részprogramonként) kell elkészíteni.

Programazonosító és a programok
nyilvántartási rendje

25. §

(1) A programokat programazonosítóval kell ellátni.
A programazonosító célja, hogy a program az elõkészítés
kezdetétõl a végrehajtás befejezéséig azonosítható és nyo-
mon követhetõ legyen. A programazonosítót a Programel-
gondolásban, a Program Végrehajtási Tervben, valamint
az MH 10 éves Stratégiai Terv Elgondolásában, illetve
Tervben, a Védelmi Tervezési Utasításban, az MH 1(+n)
Éves Tervekben, továbbá az MH Éves Beszerzési Tervben
fel kell tüntetni.

(2) A programot programazonosítóval a Programelgon-
dolás elfogadásakor a HM HTF látja el.

(3) A programazonosító 10 számjegyû:
a) az elsõ és második számjegy a (4) bekezdésben meg-

határozott programcsoportok számát-,
b) a harmadik számjegy az (5) bekezdésben meghatá-

rozott minõsítési szintet-,
c) a negyedik és ötödik számjegy a programok számát-,
d) a hatodik és hetedik számjegy a projektek (részprog-

ramok) számát-,
e) a nyolcadik, kilencedik és tizedik számjegy a projek-

tek (részprogramok) részfeladatainak számát jelzi.

(4) A programcsoportok kódjai:
a) 05 – Infrastrukturális programok
b) 10 – Fegyverzettechnikai programok
c) 15 – Páncélos- és gépjármû-technikai programok
d) 20 – Repülõmûszaki programok
e) 25 – Elektronikai (híradó, informatikai, információ-

védelmi) programok
f) 30 – Mûszaki-technikai programok
g) 35 – Vegyivédelmi programok
h) 40 – Mérésügyi programok
i) 45 – Kiképzés-technikai (szimulátor) programok
j) 50 – Élelmezési programok
k) 55 – Üzemanyag programok
l) 60 – Ruházati programok
m) 65 – Humán anyagi programok
n) 70 – Geo-információs (térképészeti, meteorológiai)

programok
o) 75 – Közlekedési programok
p) 80 – Egészségügyi programok
q) 85 – Egyéb (pénzügyi, katasztrófavédelmi, preven-

ciós stb.) programok
r) 90 – NATO, EU programok
s) 95 – Humán programok
(5) A program minõsítési szintek kódjai:
a) 1 – kiemelt fejlesztési program
b) 2 – szakterületi fejlesztési program
c) 3 – tárcaszintû feladatok
d) 4 – nem fejlesztési feladatok

26. §

(1) A programok nyilvántartását az elõtervezési sza-
kaszban a HM HTF, a tervezési és végrehajtási szakaszban
az illetékes szakterületi felelõs végzi.

(2) A nyilvántartás biztosítson áttekinthetõ és naprakész
adatokat a programok tényleges állapotáról.

Záró rendelkezések

27. §

(1) Ez az utasítás az aláírása napján lép hatályba*. Ha-
tálybalépésével egyidejûleg a nemzeti kezdeményezésû és
finanszírozású védelmi fejlesztési feladatok program ala-
pú tervezésérõl szóló 50/2004. (HK 12.) HM utasítás hatá-
lyát veszti.

(2) A HM HTF a meglévõ Programelgondolásokat, Prog-
ram Végrehajtási Terv Tervezeteket és Program Végrehaj-
tási Terveket lássa el programazonosítóval és az utasítás
aláírását követõ 30 napon belül küldje meg a programmene-
dzser, programfelelõs, illetve projektfelelõs részére.

* Az utasítás aláírásának napja 2007. október 9.
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(3) Az utasítás hatálybalépésekor a már jóváhagyott
Programelgondolások megvalósításáért felelõs 2007. ok-
tóber 30-ig, a Program Végrehajtási Tervek megvalósítá-
sáért, valamint a végrehajtás alatt álló programok megva-
lósításáért felelõs 2007. november 30-ig az 1. és 2. számú
mellékletben foglaltak szerint egészítse ki Programelgon-
dolását, Program Végrehajtási Tervét és küldje meg azokat
a HM FLÜ, HM TKF, MH HEK, az egyéb programok
megvalósításáért felelõs szervezetek, a HM IÜ, illetve a
HM VTF részére.

(4) Az utasítás mellékleteiben szereplõ, a NATO had-
erõ-fejlesztési célok azonosítására vonatkozó adatszolgál-
tatás módszertanát a HM VTF 2007. december 31-ig dol-
gozza ki és egyeztesse a szakterületi felelõsökkel, prog-

ramfelelõsökkel, programmenedzserekkel, illetve projekt-
felelõsökkel. Alkalmazására 2008. január 1-jétõl kerül-
jön sor.

(5) A 8. § (3) bekezdésben meghatározott rendelkezés
2008. január 1-jétõl alkalmazandó.

(6) A HM és MH szervek, szervezetek az utasítás ren-
delkezéseinek megfelelõen a programok tervezésére és
végrehajtására vonatkozó rendelkezéseiket vizsgálják fe-
lül, és szükség esetén az utasítás közzétételét követõ
90. napon belül módosítsák.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter
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1. számú melléklet a 113/2007. (HK 20.) HM utasításhoz

MINTA
PROGRAM ELGONDOLÁS

(hadfelszerelési programokhoz)

PROGRAM NEVE:

AZONOSÍTÓ SZÁMA: MINÕSÍTÉSE:

TERVEZETT DÁTUM: KEZDET: BEFEJEZÉS:

A PROGRAM TERVEZÉSÉNEK HATÁRIDEJE:

KAPCSOLÓDÓ NEMZETI PROGRAMOK:

KAPCSOLÓDÓ NATO PROGRAMOK (CP/FG):

KAPCSOLÓDÓ EU PROGRAMOK:

ÉRINTETT SZERVEZETEK:

A PROGRAM CÉLJA, RÖVID LEÍRÁSA:

A KÉPESSÉG KIALAKÍTÁSÁNAK HADMÛVELETI/HARCÁSZATI KÖVETELMÉNYEI:

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTÁCIÓK ÉS SZABÁLYOZÓK FELSOROLÁSA, RÖVID TARTALMA

A KÉPESSÉG KIALAKÍTÁSÁNAK MÛSZAKI/TECHNIKAI KÖVETELMÉNYEI:



KÖLTSÉGBECSLÉS

VÉGREHAJTANDÓ FELADATOK/BESZERZÉSRE KERÜLÕ ANYAGOK, ESZKÖZÖK/EGYÉB FELSZERELÉSEK
NAGYBANI ERÕFORRÁS SZÜKSÉGLETE:

Fsz.
Fõ

(tervezett lajstrom) eszközök
– feladatok megnevezése

Célazonosító
Egységár

(M Ft)
Mennyiségi

egység
Mennyiség

Összesen
(M Ft)

Fõ eszköz összesen:

Rendszerbeállítás költségei (Fõ eszközök – feladatok összesen 10%-a):

Fsz.
Egyéb eszközök, berendezések,

szimulátorok
Célazonosító

Egységár
(M Ft)

Mennyiségi
egység

Mennyiség
Összesen

(M Ft)

Egyéb eszköz összesen:

Infrastrukturális költségek:

Tartalékképzés költségei:

Készletképzési költségek:

Személyi költségek:

Kiképzési, átképzési költségek:

Rendszerbeállítás elõtti idõszak mûködési-fenntartási becsült költségei:

Járulékos költségek összesen:

Program mindösszesen:

Rendszerbeállítás utáni mûködési-fenntartási költségek (nem része a program mindösszesennek):

Mûködési-fenntartás költségek teljes életciklusra vonatkozó éves becsült értéke:

Rendszerbõl való kivonás becsült költségei:

Inkurrenciakezelés, kármentesítés becsült költségei:

Rendszerbeállítás utáni mûködési-fenntartási költségek összesen:

FELADAT ÉS NAGYBANI PÉNZÜGYI ÜTEMEZÉS (MILLIÓ FT-BAN, FIX ÁRON):

FSZ. MEG-
NEVEZÉS

CÉL-
AZONOSÍTÓ

TÁRGYÉVET
MEGELÕZÕ

ÉVEK

TÁRGY-
ÉV T+1 T+2 T+3 T+4 T+5 T+6 T+7 T+8 T+9 T+10 ÖSSZ.

Mindösszesen

Rendszerbeállítás utáni
idõszak mûködés-
fenntartási becsült költségei

Fõ eszközök perspektív szükséglete katonai szervezet szerinti bontásban

Fsz.
Fõ (tervezett lajstrom)

eszközök – feladatok megnevezése
Alakulat megnevezése Darabszám
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PROGRAM TERVEZÉSÉÉRT
FELELÕS

SZERVEZET NÉV, RF. TELEFON FAX E-MAIL

FELELÕS
(FÕ FELELÕS, PROJEKTFELELÕS)

EGYÜTTMÛKÖDÕK

SZERVEZET NÉV, RF. TELEFON FAX E-MAIL

PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁÉRT
FELELÕS

SZERVEZET NÉV, RF. TELEFON FAX E-MAIL

FELELÕS
(FÕ FELELÕS, PROJEKTFELELÕS)

EGYÜTTMÛKÖDÕK

SZERVEZET NÉV, RF. TELEFON FAX E-MAIL

2. számú melléklet a 113/2007. (HK 20.) HM utasításhoz

MINTA
PROGRAM VÉGREHAJTÁSI TERV

(hadfelszerelési programokhoz)

PROGRAM NEVE:

AZONOSÍTÓ SZÁMA: MINÕSÍTÉSE:

TERVEZETT DÁTUM: KEZDET: BEFEJEZÉS:

A PROGRAM TERVEZÉSÉNEK HATÁRIDEJE:

KAPCSOLÓDÓ NEMZETI PROGRAMOK:

KAPCSOLÓDÓ NATO PROGRAMOK (CP/FG):

KAPCSOLÓDÓ EU PROGRAMOK:

ÉRINTETT SZERVEZETEK:

A PROGRAM CÉLJA, RÖVID LEÍRÁSA:

A KÉPESSÉG KIALAKÍTÁSÁNAK HADMÛVELETI/HARCÁSZATI KÖVETELMÉNYEI:

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTÁCIÓK ÉS SZABÁLYOZÓK FELSOROLÁSA, RÖVID TARTALMA

A KÉPESSÉG KIALAKÍTÁSÁNAK MÛSZAKI/TECHNIKAI KÖVETELMÉNYEI:

A költségterv a végrehajtandó feladatok/beszerzésre kerülõ anyagok, eszközök/egyéb felszerelések erõforrás igénye
táblázat kitöltése:

– A fõeszközök bontása folyószámmal ellátva, attól függõen kerüljön végrehajtásra, hogy beszerzésük milyen kap-
csolódó program alapján történik. A kapcsolódó programok azonosítása a cél azonosító részben történjék meg.

A beszerzések feladatütemezését a fenti táblázat folyószámainak megfelelõen valamennyi erõforrásigényre végre kell
hajtani.

3300 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2007/48. szám



Hadmûveleti/harcászati követelmények
– Általános követelmények
– Mûveleti környezet
– Felépítés, alrendszerek
– Biztonsági követelmények

Mûszaki-technikai követelmények
– Tételesen a rendszerrel, komponensekkel és fõ eszközökkel szemben megfogalmazott követelmények
– Civil munkákkal szemben megfogalmazott követelmények
– Egyéb mûszaki-technikai követelmények

Logisztikai támogatás követelményei
– Mûködés-fenntartás követelményei
– Készletképzési és tartalékképzési követelmények
– Üzemben tartási követelmények (szerviz, javítás, gyári javítás)
– Ellátási követelmények
– Kiképzési követelmények
– Technikai dokumentációkkal szemben megfogalmazott követelmények
– Kodifikációs követelmények
– Egyéb logisztikai követelmények

Program tervezéséért és végrehajtásáért felelõs

PROGRAM TERVEZÉSÉÉRT
FELELÕS

SZERVEZET NÉV, RF. TELEFON FAX E-MAIL

FELELÕS
(FÕ FELELÕS, PROJEKTFELELÕS)

EGYÜTTMÛKÖDÕK

SZERVEZET NÉV, RF. TELEFON FAX E-MAIL

PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁÉRT
FELELÕS

SZERVEZET NÉV, RF. TELEFON FAX E-MAIL

FELELÕS
(FÕ FELELÕS, PROJEKTFELELÕS)

EGYÜTTMÛKÖDÕK

SZERVEZET NÉV, RF. TELEFON FAX E-MAIL

KÖLTSÉGTERV

VÉGREHAJTANDÓ FELADATOK/BESZERZÉSRE KERÜLÕ ANYAGOK, ESZKÖZÖK/EGYÉB FELSZERELÉSEK
ERÕFORRÁSSZÜKSÉGLETE:

Fsz.
Fõ

(tervezett lajstrom) eszközök
– feladatok megnevezése

Célazonosító
Egységár

(M Ft)
Mennyiségi

egység
Mennyiség

Összesen
(M Ft)

Fõ eszköz összesen:

Rendszerbeállítás költségei (Fõ eszközök – feladatok összesen 10%-a):
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Fsz.
Egyéb eszközök, berendezések,

szimulátorok
Célazonosító

Egységár
(M Ft)

Mennyiségi
egység

Mennyiség
Összesen

(M Ft)

Egyéb eszköz összesen:

Infrastrukturális költségek:

Tartalékképzés költségei:

Készletképzési költségek:

Személyi költségek:

Kiképzési, átképzési költségek:

Rendszerbeállítás elõtti idõszak mûködési-fenntartási becsült költségei:

Járulékos költségek összesen:

Program mindösszesen:

Rendszerbeállítás utáni mûködési-fenntartási költségek (nem része a program mindösszesennek):

Mûködési-fenntartás költségek teljes életciklusra vonatkozó éves becsült értéke:

Rendszerbõl való kivonás becsült költségei:

Inkurrencia kezelés, kármentesítés becsült költségei:

Rendszerbeállítás utáni mûködési-fenntartási költségek összesen:

FELADAT ÉS NAGYBANI PÉNZÜGYI ÜTEMEZÉS (MILLIÓ FT-BAN, FIX ÁRON):

FSZ. MEGNEVEZÉS CÉL-
AZONOSÍTÓ

TÁRGYÉVET
MEGELÕZÕ

ÉVEK

TÁRGY-
ÉV T+1 T+2 T+3 T+4 T+5 T+6 T+7 T+8 T+9 T+10 ÖSSZ

Fõ eszközök költségei

Rendszerbeállítás
költségei

Egyéb eszközök
költségei

Infrastrukturális költségek

Tartalékképzési költségek

Készletképzési költségek

Személyi költségek

Kiképzési, átképzési
költségek

Rendszerbeállítás elõtti
idõszak költségek

Mindösszesen

FELADAT ÉS PÉNZÜGYI ÜTEMEZÉS SZERVEZETENKÉNTI BONTÁSA (MILLIÓ FT-BAN, FIX ÁRON
minden eszközre külön-külön):

FSZ. MEGNEVEZÉS CÉL-
AZONOSÍTÓ

TÁRGYÉVET
MEGELÕZÕ

ÉVEK

TÁRGY-
ÉV T+1 T+2 T+3 T+4 T+5 T+6 T+7 T+8 T+9 T+10 ÖSSZ.
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3. számú melléklet a 113/2007. (HK 20.) HM utasításhoz

MINTA
PROGRAM BESZÁMOLÓ

(hadfelszerelési programokhoz)

PROGRAM NEVE:

AZONOSÍTÓ SZÁMA: MINÕSÍTÉSE:

TERVEZETT DÁTUM: KEZDET: BEFEJEZÉS:

A PROGRAM TERVEZÉSÉNEK HATÁRIDEJE:

KAPCSOLÓDÓ NEMZETI PROGRAMOK:

KAPCSOLÓDÓ NATO PROGRAMOK (CP/FG):

KAPCSOLÓDÓ EU PROGRAMOK:

ÉRINTETT SZERVEZETEK:

A PROGRAM CÉLJA, RÖVID LEÍRÁSA:

A KÉPESSÉG KIALAKÍTÁSÁNAK HADMÛVELETI/HARCÁSZATI KÖVETELMÉNYEI:

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTÁCIÓK ÉS SZABÁLYOZÓK FELSOROLÁSA, RÖVID TARTALMA

A KÉPESSÉG KIALAKÍTÁSÁNAK MÛSZAKI/TECHNIKAI KÖVETELMÉNYEI:

Általános értékelés:
– Program elõzményei
– A program megvalósulásának értékelése
– Az általános követelmények megvalósulása
– A kapcsolódó programok (nemzeti, NATO, EU) megvalósulása

Követelmények/programfeladatok teljesülése:
– Tételesen a rendszerrel, komponensekkel és fõ eszközökkel szemben megfogalmazott követelmények, tervek idõ-

arányos megvalósulásának értékelése
– A program idõarányos megvalósulásának hatása a katonai képességekre
– Legfontosabb soron következõ feladatok

Finanszírozás:
– Beszerzések megvalósulása
– Felhasznált források, költségvetési elõirányzatok meghatározása
– A rendszerbeállítási, kiképzési, alkalmazási készenlét helyzete

ADOTT ÉVBEN VÉGREHAJTOTT FELADATOK/BESZERZETT ANYAGOK, ESZKÖZÖK/EGYÉB FELSZERELÉSEK
ERÕFORRÁS FELHASZNÁLÁSA

Fsz.
Fõ (lajstromba vett)
eszközök – feladatok

megnevezése
Célazonosító

Tervezett
egységár
(M Ft)

Tényleges
egységár
(M Ft)

Mennyiségi
egység

Mennyiség

Tervezett
érték össze-

sen
(M Ft)

Tényleges
érték össze-

sen
(M Ft)

Fõ eszköz beszerzésének tényleges értéke:

Rendszerbeállítás felmerült (rész) költségei:
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Fsz.
Egyéb eszközök,

berendezések,
szimulátorok

Célazonosító
Tervezett
egységár
(M Ft)

Tényleges
egységár
(M Ft)

Mennyiségi
egység

Mennyiség

Tervezett
érték össze-

sen
(M Ft)

Tényleges
érték össze-

sen
(M Ft)

Egyéb eszköz beszerzésének tényleges értéke:

Felmerült infrastrukturális (rész) költségek:

Felmerült járulékos (rész) költségek:

Tartalékképzés költségei:

Készletképzési költségek:

Személyi költségek:

Kiképzési, átképzési költségek:

Rendszerbeállítás elõtti idõszak mûködési-fenntartás becsült költségei:

Felmerült járulékos (rész)költségek összesen:

Program tervezett költsége:

Program költségfelhasználása mindösszesen:

MEGTÖRTÉNT BESZERZÉSEK/VÉGREHAJTOTT FELADATOK RÉSZLETES BONTÁSA
(TÉNYADATOK ADOTT ÉVI ÁRON, TÁRGYÉVET KÖVETÕ TERVADATOK FIX ÁRON, MILLIÓ FT-BAN)

FSZ. MEGNEVEZÉS CÉL-
AZONOSÍTÓ

TÁRGY-
ÉVET

MEGELÕZÕ
ÉVEK

TÁRGY-
ÉV

TERV

TÁRGY-
ÉV

TÉNY

T+1
db/Ft

T+2
db/Ft

T+3
db/Ft

T+4
db/Ft

T+5
db/Ft

T+6
db/Ft

T+7
db/Ft

T+8
db/Ft

T+9
db/Ft

T+10
db/Ft ÖSSZESEN

Fõ eszközök
költségei

Rendszerbeállítás
költségei

Egyéb eszközök
költségei

Infrastrukturális
költségek

Tartalékképzési
költségek

Készletképzési
költségek

Személyi költségek

Kiképzési, átképzési
költségek

Rendszerbeállítás
elõtti idõszak
mûködés-fenntartás
becsült költségei

Rendszerbeállítás
utáni idõszak
mûködés-fenntartás
becsült költségei

Mindösszesen

MEGTÖRTÉNT BESZERZÉSEK/VÉGREHAJTOTT FELADATOK SZERVEZETENKÉNTI BONTÁSA
(MILLIÓ FT-BAN, FIX ÁRON):

Fsz. SZERVEZET CÉL-
AZONOSÍTÓ

TÁRGYÉVET
MEGELÕZÕ

ÉVEK

TÁRGY-
ÉV

T+1
db/Ft

T+2
db/Ft

T+3
db/Ft

T+4
db/Ft

T+5
db/Ft

T+6
db/Ft

T+7
db/Ft

T+8
db/Ft

T+9
db/Ft

T+10
db/Ft ÖSSZESEN
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A honvédelmi miniszter
114/2007. (HK 20.) HM

utasítása
a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

egy kampuszra történõ költöztetésével kapcsolatos
irányítási és koordinációs feladatok ellátásáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 52. § (1) bekezdésének f) pontja
alapján – figyelemmel az államháztartás hatékony mûkö-
dését elõsegítõ szervezeti átalakításokról és az azokat
megalapozó intézkedésekrõl szóló 2118/2006. (VI. 30.)
Korm. határozat 6. h) pontjára, valamint a katonai felsõok-
tatás modern, gyakorlatorientált képzési követelmények-
hez illeszkedõ struktúrájáról és a Zrínyi Miklós Nemzetvé-
delmi Egyetem elhelyezésérõl szóló 30/2007. (HK 6.) HM
utasításra – a ZMNE egy kampuszra történõ átköltözésé-
nek elõsegítése érdekében az alábbi

utasítást

adom ki:

1. §

Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra
(a továbbiakban: HM), a HM szervezetekre, valamint a
Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemre terjed ki.

2. §

(1) A ZMNE egy kampuszra történõ átköltöztetése so-
rán felmerülõ feladatok irányításáért, a végrehajtással
összefüggõ koordinációs feladatok ellátásáért a HM kabi-
netfõnök (a továbbiakban: HM KF) felelõs.

(2) A HM KF az (1) bekezdésben meghatározottak kere-
tében:

a) meghatározza a döntések elõkészítésével kapcsola-
tos határidõket;

b) véleményt nyilvánít a ZMNE egy kampuszra történõ
költöztetését érintõ kérdésekben;

c) ellenõrzi a végrehajtás ütemezését;
d) biztosítja az érintett szervezetek összehangolt mûkö-

dését;
e) a HM szervektõl és szervezetektõl érkezõ idõszakos

és eseti jelentések, illetve helyszíni ellenõrzések alapján
kontrollálja a feladatok végrehajtását;

f) a szakértõi jelentések alapján meghatározza a szük-
séges feladatokat.

(3) A ZMNE egy kampuszra történõ költöztetésével
kapcsolatos feladatok végrehajtásáért a rektor, a napi fel-
adatok végrehajtásának koordinálásáért a ZMNE fõtitkára
felelõs.

3. §

(1) A ZMNE egy kampuszra történõ költözésének, az-
zal kapcsolatban a honvédelmi tárcára háruló feladatok
végrehajtásának nyomon követésére, a végrehajtás során
jelentkezõ problémák feltárására, döntési alternatívák ki-
dolgozására ZMNE Átalakítását Koordináló Bizottság
(a továbbiakban: Bizottság) kerül felállításra.

(2) A Bizottság vezetõje: a HM kabinetfõnöke.
(3) A Bizottság titkára: HM Kommunikációs és To-

borzó Fõosztály, tudományszervezõ osztályvezetõ.
(4) A Bizottság tagjai:
a) HM ZMNE miniszteri biztos;
b) HM tervezési és koordinációs fõosztályvezetõ;
c) HM informatikai és információvédelmi fõosztályve-

zetõ;
d) HM jogi fõosztályvezetõ;
e) HM védelemgazdasági fõosztályvezetõ;
f) HM személyzeti fõosztályvezetõ;
g) HM Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség vezér-

igazgató;
h) HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség vezér-

igazgató;
i) HM Infrastrukturális Ügynökség vezérigazgató;
j) ZMNE fõtitkár;
k) ZMNE gazdasági fõigazgató;
l) MH Összhaderõnemi Parancsnokság képviselõje.
(5) A Bizottsági üléseken állandó meghívottként részt

vesznek:
a) Dr. Gyarmati István nagykövet a HM Oktatási és

Tudományos Tanács elnöke;
b) Dr. Nagy Tibor az Oktatási és Kulturális Minisztéri-

um képviselõje.
(6) A Bizottság üléseire – az adott napirendi pont témá-

jában – eseti jelleggel meg kell hívni az elõterjesztésében
érintett vezetõt, illetve vezetõket.

(7) A Bizottság üléseit az elnök hívja össze.
(8) A további üléseket a titkár által elkészített, az elnök

által jóváhagyott ülésrend szerint, illetve indokolt esetben
soron kívül kell összehívni.

4. §

(1) A Bizottság feladatai:
a) koordinálja a ZMNE egy kampuszra történõ költöz-

tetésével kapcsolatos feladatok nyomon követését, feltárja
a végrehajtási mechanizmusban rejlõ hibákat;

b) döntési javaslatokat, alternatívákat dolgoz ki a HM
vezetése részére;

c) szükség esetén vezetõi döntést kezdeményez.
(2) A Bizottság nevében, tagjainak meghallgatását

követõen a Bizottság vezetõje dönt. Döntését, feladatsza-
bását írásban rögzíti.
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5. §

A ZMNE egy kampuszra történõ költözésével kapcsola-
tos kidolgozói feladatokat a HM SZMSZ-ben meghatáro-
zott általános mûködési rendben kell megvalósítani.

6. §

A jelen utasítás hatálybalépését követõen a katonai fel-
sõoktatással összefüggõ, a ZMNE pénzügyi biztosításá-
val, egy kampuszon való elhelyezésével kapcsolatos, to-
vábbá a ZMNE mûködését érintõ valamennyi belsõ ren-
delkezés csak a Bizottság egyetértésével és a Bizottság ve-
zetõjének jóváhagyásával terjeszthetõ elõ az aláírásukra
jogosult vezetõk részére.

7. §

Ez az utasítás a közzététele napján lép hatályba és 2008.
december 31-én hatályát veszti.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
115/2007. (HK 20.) HM

utasítása
a Honvédelmi Minisztérium Kormányzati Negyeddel
kapcsolatos irányítási és koordinációs feladatainak

ellátásáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 52. § (1) bekezdésének f) pontjában
kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel az új Kor-
mányzati Negyed létrehozásával kapcsolatos intézke-
désekrõl szóló 1001/2007. (I. 16.) Korm. határozatra –
a Honvédelmi Minisztérium kormányzati negyedbe tör-
ténõ átköltöztetésének elõsegítése érdekében az alábbi

utasítást

adom ki:

1. §

Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra
(a továbbiakban: HM) és a HM szervezetekre terjed ki.

2. §

(1) A Kormányzati Negyed kialakításával kapcsolatos
feladatok irányításáért, a végrehajtással összefüggõ koor-
dinációs feladatok ellátásáért a HM kabinetfõnök (a továb-
biakban: HM KF) felelõs.

(2) A HM KF az (1) bekezdésben meghatározottak kere-
tében:

a) meghatározza a döntések elõkészítésével kapcsola-
tos határidõket;

b) véleményt nyilvánít a Kormányzati Negyedet érintõ
kérdésekben;

c) ellenõrzi a végrehajtás ütemezését;
d) biztosítja az érintett szervezetek összehangolt mûkö-

dését;
e) a HM szervektõl és szervezetektõl érkezõ idõszakos

és eseti jelentések, illetve helyszíni ellenõrzések alapján
kontrollálja a Kormányzati Negyed kialakításával kapcso-
latos feladatok végrehajtását;

f) a szakértõi jelentések alapján meghatározza a szük-
séges feladatokat;

g) folyamatosan kapcsolatot tart a Kincstári Vagyoni
Igazgatósággal (a továbbiakban: KVI), 2008. január 1-jétõl
jogutódjával, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. (a továb-
biakban: MNV Zrt.) illetékes szervének vezetõjével.

(3) A KVI, illetve az MNV Zrt. illetékes szervével tör-
ténõ kapcsolattartás napi feladatainak végzéséért a HM vé-
delemgazdasági fõosztályvezetõ felelõs.

3. §

(1) A Kormányzati Negyed honvédelmi tárcára háruló
feladatainak nyomon követésére, a feladatok végrehajtása
során jelentkezõ problémák feltárására, döntési alternatí-
vák kidolgozására Kormányzati Negyed Létrehozásával
Kapcsolatos Feladatokat Koordináló Bizottság (a továb-
biakban: Bizottság) kerül felállításra.

(2) A Bizottság vezetõje: HM kabinetfõnök.
(3) A Bizottság titkára: HM védelemgazdasági fõosz-

tályvezetõ.
(4) A Bizottság tagjai:
a) HM tervezési és koordinációs fõosztályvezetõ;
b) HM informatikai és információvédelmi fõosztály-

vezetõ;
c) HM védelmi tervezési fõosztályvezetõ;
d) HM hadmûveleti és kiképzési fõosztályvezetõ;
e) HM haderõtervezési fõosztályvezetõ;
f) HM személyzeti fõosztályvezetõ;
g) HM Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség vezér-

igazgató;
h) HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség vezér-

igazgató;
i) HM Védelmi Hivatal fõigazgató;
j) HM Infrastrukturális Ügynökség vezérigazgató;
k) HM Infrastrukturális Ügynökség, anyagi-koordiná-

ciós osztályvezetõ.
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(5) A Bizottság ülésein állandó meghívottként részt
vesz az MK Katonai Biztonsági Hivatal fõigazgatója által
megbízott vezetõ.

(6) A Bizottság üléseire – az adott napirendi pont témá-
jában – eseti jelleggel meg kell hívni az elõterjesztésében
érintett vezetõt, illetve vezetõket.

(7) A Bizottság üléseit az elnök hívja össze.
(8) A további üléseket a titkár által elkészített, az elnök

által jóváhagyott ülésrend szerint, illetve indokolt esetben
soron kívül kell összehívni.

4. §

(1) A Bizottság feladatai:
a) koordinálja a Kormányzati Negyed kialakításával

kapcsolatos, a HM tárcát érintõ feladatok nyomon követé-
sét, feltárja a végrehajtási mechanizmusban rejlõ hibákat;

b) döntési javaslatokat, alternatívákat dolgoz ki a HM
vezetése részére;

c) szükség esetén vezetõi döntést kezdeményez.
(2) A Bizottság nevében, tagjainak meghallgatását

követõen a Bizottság vezetõje dönt. Döntését, feladat-
szabását írásban rögzíti.

5. §

A Kormányzati Negyed kidolgozói feladatait a Tárca
Védelmi Tervezõ Rendszerében (TVTR) és a HM
SZMSZ-ben meghatározott általános mûködési rendben
kell megvalósítani.

6. §

Ez az utasítás a közzététele napján lép hatályba.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
116/2007. (HK 20.) HM

u t a s í t á s a
a 2007. évi Közép-Európai Védelmi Felszerelés

és Repülési Szakkiállításon a Honvédelmi
Minisztérium részvételének megszervezésérõl

és végrehajtásáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 52. § (1) bekezdésének f) pontjában
kapott felhatalmazás alapján a 2007. évi Közép-Európai
Védelmi Felszerelés és Repülési Szakkiállításon (C+D)
(a továbbiakban: Rendezvény) a Honvédelmi Miniszté-

rium (a továbbiakban: HM), valamint a Magyar Honvéd-
ség (a továbbiakban: MH) részvétele elõkészítésének,
lebonyolításának rendjére, szervezési feladataira az alábbi

utasítást

adom ki:

1. §

(1) Az utasítás hatálya a HM-re, a honvédelmi miniszter
alárendeltségébe, közvetlen irányítása és fenntartói irányítása
alá tartozó szervezetekre, valamint az MH katonai szerveze-
teire és az Állami Egészségügyi Központra terjed ki.

(2) A HM Védelemgazdasági Fõosztály (a továbbiak-
ban: HM VGF) olyan szerzõdések megkötését kezdemé-
nyezi a HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelõ
Zártkörûen Mûködõ Részvénytársasággal (a továbbiak-
ban: HM Ei Zrt.), a HM Honvéd Kulturális Szolgáltató
Közhasznú Társasággal (a továbbiakban: HM HONVÉD
KSZ Kht.), a HM Zrínyi Kommunikációs Szolgáltató Köz-
hasznú Társasággal (a továbbiakban: HM Zrínyi KSZ
Kht.) és a HM Térképészeti Közhasznú Társasággal
(a továbbiakban: HM Térképészeti Kht.), amelyekben
ezen szervezetek a Rendezvény jelen utasítás szerinti elõ-
készítésére és lebonyolítására kötelezettséget vállalnak.

2. §

Az utasítás célja, hogy a honvédelmi miniszter támogatá-
sával 2007. november 28-december 1. között a
HUNGEXPO Vásár és Reklám Zártkörûen Mûködõ Rész-
vénytársaság (a továbbiakban Hungexpo Zrt.) szervezésé-
ben a Budapesti Vásárközpont „B” pavilonjában és a körü-
lötte lévõ kiállítási szabadterületen megrendezésre kerülõ
Rendezvényen részvétel a HM és az MH nyilvános megje-
lenéseinek kiemelt formájaként úgy kerüljön megszerve-
zésre, hogy

a) segítse elõ a honvédelmi érzület erõsödését, az MH
arculatának kedvezõbbé tételét a civil-katonai kapcsolatok
fejlõdését,

b) mutassa be a haderõ modernizációját,
c) mutassa be az új haditechnikai fejlesztési eredmé-

nyeket,
d) nyílt légkörével, szervezettségével, mértéktartó kül-

sõségeivel járuljon hozzá az MH társadalmi presztízsének
növeléséhez.

3. §

A Rendezvény programjában való részvétel feltételei-
nek biztosításában közremûködnek:

a) a HM érintett szervei és szervezetei,
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b) az MH Összhaderõnemi Parancsnokság (a továb-
biakban: MH ÖHP) és alárendeltjei,

c) az MH Támogató Dandár (a továbbiakban: MH TD),
d) a feladatok ellátásában közremûködõ HM alapítású

részvénytársaságok és közhasznú társaságok, a velük kö-
tött szerzõdésben, vagy együttmûködési megállapodásban
rögzített feltételekkel,

e) a Magyar Köztársaság Katonai Biztonsági Hivatal
(a továbbiakban: MK KBH) a speciális biztosítási felada-
tok ellátásában,

f) a Rendezvény kiállítójaként különösen
– a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem (a továb-

biakban: ZMNE)
– a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum;
– az Állami Egészségügyi Központ;
– az MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Köz-

pont.

4. §

A Rendezvény keretében
a) a HM Ei Zrt. szervezõi, kivitelezõi közremûködésé-

vel, a HM gazdasági társaságai, hivatalai, ügynökségei
részvételével, a honvédelmi politika célkitûzéseit bemu-
tató, a hadiipar innovációs törekvéseit szemléltetõ egysé-
ges arculatú kiállítás kerül megtartásra,

b) az MH részérõl bevonásra kerülõ szervezetek erõik-
kel, eszközeikkel, kiegészítõ programokkal, haditechnikai
bemutatókkal, a békefenntartó tevékenység reprezentálá-
sával, látványos, a kiállítás nézõi érdeklõdésére számot
tartó mozzanatok végrehajtásával, katonazenekarok tevé-
kenységével járulnak hozzá a 2. §-ban rögzített célok meg-
valósításához,

c) a HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség (a továb-
biakban: HM FLÜ) a ZMNE-vel együttmûködésben meg-
szervezi a Hungexpo Zrt. által kezdeményezett szakmai,
tudományos konferencia elõkészítését, megtartását.

5. §

A Rendezvényt kiegészítõ programok:
a) szemléltetik a honvédség nemzetközi békemissziók-

ban kifejtett tevékenységét,
b) tájékoztatást adnak az MH-ban folyó toborzó-, pá-

lyára irányító munkáról, tanintézeti képzésrõl,
c) bemutatják a katonai térképészetet, a haditechnikát

korszerûsítõ, újító tevékenységet, a logisztikai rendszert, a
fejlesztési elgondolásokat,

d) megteremtik a katonai sajtó bemutatkozásának felté-
teleit,

e) bemutatják a HM-ben folyó kulturális, üdültetési és
rekreációs feladatokat.

6. §

A feladat elõkészítésében, végrehajtásában részt vevõ
szervezetek különös figyelmet fordítanak:

a) a HM–MH részvétel katonai külsõségeinek biztosí-
tására, a bevont katonaállomány kulturált megjelenésére,
fegyelmezettségének fenntartására,

b) a meghívott külföldi vendégek programjai feltételei-
nek biztosítására,

c) a kiállítási helyek, bemutató pontok egységes és kul-
turált berendezésére,

d) a látogatók sokoldalú, folyamatos és szakszerû tájé-
koztatására.

7. §

(1) A Rendezvény elõkészítését, végrehajtását a HM ré-
szérõl Szervezõ Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) irá-
nyítja, melynek elnöke a HM védelmi tervezési és infra-
strukturális szakállamtitkár.

(2) A Bizottság tagjai:
a) a HM VGF fõosztályvezetõ,
b) a HM Kommunikációs és Toborzó Fõosztály

(a továbbiakban: HM KTF) fõosztályvezetõ,
c) a HM FLÜ vezérigazgató,
d) az MH ÖHP parancsnok,
e) külön meghívás alapján a HM Ei Zrt. vezérigazgató,
f) az MK KBH fõigazgató.
(3) A Bizottság szakreferensei:
a) a ZMNE rektor,
b) a HM Nemzetközi Együttmûködési Fõosztály

(a továbbiakban: HM NEF) fõosztályvezetõ,
c) a HM Személyzeti Fõosztály (a továbbiakban: HM

SZEF) fõosztályvezetõ,
d) az MH TD parancsnok,
e) a HM Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség

(a továbbiakban: HM KPÜ) vezérigazgató,
f) a HM Infrastrukturális Ügynökség vezérigazgató,
g) az MH Geoinformációs Szolgálat (a továbbiakban:

MH GEOSZ) szolgálatfõnök,
h) a HM FLÜ Technológiai Igazgatóság igazgató,
i) a HM FLÜ Nemzetközi és Szolgáltatási Igazgatóság

igazgató,
j) külön meghívás alapján a HM HONVÉD KSZ Kht.

ügyvezetõ,
k) külön meghívás alapján a HM Zrínyi KSZ Kht. ügy-

vezetõ,
l) külön meghívás alapján a HM Térképészeti Kht.

ügyvezetõ
képviselõi.
(4) A Bizottság titkára a HM VGF vagyonfelügyeleti

osztályvezetõ (fõosztályvezetõ-helyettes).
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8. §

A Rendezvény elõkészítésére, végrehajtására a Hun-
gexpo Zrt. által létrehozott Szakmai Bizottságban a HM
részérõl részt vesznek

a) a HM VGF,
b) a HM FLÜ,
c) az MH ÖHP,
d) az HM KTF,
e) külön meghívás alapján a HM Ei Zrt.,
f) a HM Honvéd Vezérkar fõnök helyettes (a továb-

biakban: HM HVKF helyettes)
képviselõi.

9. §

A Rendezvény elõkészítésben és végrehajtásában érin-
tett szervek vezetõi a Rendezvény végrehajtásával, a VIP
vendégek fogadásával, programjaik összeállításával
összefüggõ, valamint a külföldi résztvevõkkel kapcsolatos
feladatokra vonatkozó parancsaikat, szakutasításaikat, in-
tézkedéseiket 2007. október 19-ig kiadják és a Bizottság
elnökéhez megküldik.

10. §

A HM HVKF helyettes koordinálja az MH ÖHP, az MH
TD és az MH GEOSZ együttmûködését, intézkedik a Ren-
dezvény elõkészítése és végrehajtása érdekében a HM
HVKF helyettest érintõ feladatok végrehajtására.

11. §

A HM VGF fõosztályvezetõje intézkedik
a) a Rendezvény költségvetési tervének összeállítására

és a HM Védelmi Tervezési Fõosztállyal történõ egyezte-
tésére úgy, hogy a költségvetési terv a HM KPÜ részére jó-
váhagyás céljából legkésõbb 2007. szeptember 28-ig meg-
küldésre kerüljön;

b) a Rendezvényhez kapcsolódó gazdasági tevékeny-
ség ellenõrzésére;

c) a Rendezvény lebonyolításával kapcsolatos elszá-
molás elkészítésére és 2008. február 29-ig történõ felter-
jesztésére.

12. §

A HM NEF fõosztályvezetõje irányítja a Rendezvényre
meghívott országok Budapestre akkreditált katonai és lég-
ügyi attaséival történõ kapcsolattartást.

13. §

A HM FLÜ vezérigazgatója
a) irányítja a Rendezvényre meghívandó delegációk-

kal, a VIP vendégek fogadásával, programjaik összeállítá-
sával kapcsolatos protokoll feladatok végrehajtását;

b) irányítja a HM részérõl a Rendezvény szakmai prog-
ramjának összeállítását;

c) irányítja a Rendezvény keretében a Hungexpo Zrt.
által kezdeményezett konferencia szakmai programjának
összeállítását és levezetését;

d) a HM HONVÉD KSZ Kht.-val együttmûködve fel-
ügyeli a szükséges szolgáltatásokat;

e) koordinálja a csapatpróbán lévõ, még nem rendsze-
resített haditechnikai eszközök kiállítását.

14. §

A HM KTF fõosztályvezetõje intézkedik a Rendezvény
sajtónyilvánosságának megszervezésérõl.

15. §

A HM SZEF fõosztályvezetõje intézkedik Rendezvé-
nyen végrehajtásra kerülõ toborzó tevékenység elgondolá-
sának kialakítására és a Rendezvény HM részére fenntar-
tott kiállítás területén mobil toborzó pont létesítésére.

16. §

Az MH ÖHP parancsnoka
a) intézkedik a Rendezvénnyel kapcsolatos katonai

szakmai feladatok végrehajtására, a Rendezvényhez kap-
csolódó bemutatón résztvevõ technikai eszközök elõkészí-
tésére és a biztosítási feladatokban érintett személyi állo-
mány felkészítésére,

b) szakutasításban határozza meg a Rendezvény
logisztikai biztosításának szakfeladatait, kiemelt figyel-
met fordítva a saját bemutatói feladatban érintett személyi
állomány és technikai eszközök felkészítésére,

c) rejtjelzõ vagy azzal azonos elbírálású technikai esz-
közök kiállítása esetén megkéri az MH Központi Rejtjel-
felügyelettõl a kiállításhoz szükséges engedélyt.

17. §

Az MH TD parancsnoka intézkedik a Rendezvény
speciális biztosítási feladataira, a helyszín szemrevételezé-
sét követõen biztosítási terv készítésére, valamint az MH
fõkarmester szakmai felügyelete alatt a rendezvényen
részt vevõ katonazenekarok feladataira.
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18. §

Az MH GEOSZ szolgálatfõnöke intézkedik a Rendez-
vényen végrehajtásra kerülõ katonai térképészeti bemuta-
tó elgondolásának kialakítására és a Rendezvény HM ré-
szére fenntartott kiállítás területén bemutató pont létesíté-
sére.

19. §

Az MK KBH fõigazgatója intézkedik a Rendezvényhez
kapcsolódó speciális biztonsági feladatok végrehajtására,
a Rendezvény és a VIP vendégek biztosítási tervének elké-
szítésére, együttmûködve az érintett HM-MH szervezetek-
kel és a Hungexpo Zrt. biztonsági szolgálatával.

20. §

A ZMNE rektora intézkedik az egyetem kiállítási rész-
vétele elgondolásának kidolgozására, annak végrehajtá-
sára az egységes arculat elvének betartásával.

21. §

(1) A Rendezvény elõkészítése, végrehajtása feladatai-
ban közremûködõ szervezetek vezetõi, illetve az állo-
mányilletékes parancsnokok a Rendezvény elõkészítése
(2007. november 15-november 28.) és végrehajtása (2007.
november 28-december 1.) idõszakában a feladat végre-
hajtásába bevont személyi állomány részére túlszolgálatot
(közalkalmazottak esetén rendkívüli munkavégzést) ren-
delhetnek el.

(2) A Rendezvény elõkészítési, végrehajtási feladatai-
ban közremûködõ szervezetek vezetõi, illetve az állo-
mányilletékes parancsnokok az elõírásoknak megfelelõen
rendelik el és igazolják a túlszolgálatot (rendkívüli munka-
végzést), amelyrõl külön nyilvántartást vezetnek és azt
a HM KPÜ vezérigazgatója részére jóváhagyásra meg-
küldik.

22. §

Ez az utasítás az aláírását követõ 3. napon lép hatályba*,
és 2008. február 29-én hatályát veszti.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

* Az utasítás alárásának napja 2007. október 15.

A honvédelmi miniszter
117/2007. (HK 20.) HM

utasítása
egyes miniszteri utasítások módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
– figyelemmel a Honvédelmi Minisztérium Szervezeti és
Mûködési Szabályzatának kiadásáról szóló 82/2006.
(MK 94.) HM utasításra – a következõ utasítást adom ki:

1. §

A pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról szóló 54/1996.
(HK 22.) HM utasítás 2. § (6) bekezdésében a „HM Terve-
zési és Koordinációs Fõosztály” szövegrész helyébe a
„HM Személyzeti Fõosztály” szövegrész lép.

2. §

Az Ideiglenes Közszolgálati Szabályzatról szóló
42/2002. (HK 16.) HM utasítás melléklete

a) 137. pontjában a „HM TKF” szövegrész helyébe a
„HM Személyzeti Fõosztály (a továbbiakban: HM
SZEF)”;

b) 149. pont a) alpontjában a „HM Tervezési és Koor-
dinációs Fõosztálynak (a továbbiakban: HM TKF)” szö-
vegrész helyébe a „HM SZEF-nek”;

c) 149. pont b) és d) alpontjaiban a „HM TKF” szöveg-
rész helyébe a „HM SZEF”
szövegrész lép.

3. §

(1) A személyi állomány át- és továbbképzésének terve-
zésével, megszervezésével összefüggõ egyes feladatok és
hatáskörök meghatározásáról szóló 64/2003. (HK 17.)
HM utasítás (a továbbiakban: Ut.) 3. § (2) bekezdése he-
lyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) a HM SZEF – a rendelkezésre álló információk
alapján – május 31-ig felméri a jogszabály alapján kötele-
zõen kielégítendõ képzési kötelezettség teljesítésének, va-
lamint az azon felüli igény hazai és külföldi (katonai és
polgári) oktatási intézményben történõ kielégítésének le-
hetõségeit és várható költségigényét, illetve összeveti a
polgári oktatási intézmények által meghirdetett lehetõsé-
gekkel.”

(2) az Ut. 4. § (1) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(1) A hazai oktatási intézményekben a tárgyév szep-
tember 1-jétõl az azt követõ második év augusztus 31-ig
szerzõdés alapján biztosított át-, és továbbképzési lehetõ-
ségekrõl, a képzést megvalósító intézmény által megadott
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keretszámokról a HM SZEF tájékoztatót készít, melyet az
alárendelt személyügyi szervezetek útján minden év már-
cius 1-jéig gondoskodik a felkínált lehetõségek közzététe-
lérõl.”

(3) Az Ut. 6. § (2) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(2) A HM SZEF a szervezetektõl a tárgyévet követõ
évre beérkezett – kötelezõen biztosítandó, illetve egyéni
kezdeményezésû – képzési igények, a tervezési idõszakra
vonatkozó lehetõségek és költségigények összevetését kö-
vetõen, az 5. § szerinti tartalommal, minden év június
30-ig elkészíti, és egyeztetés céljából megküldi a beiskolá-
zás tárca szintû tervezetét a képzés megszervezésére jogo-
sult szerveknek, illetve a képzést megvalósító katonai ok-
tatási intézménynek.”

(4) Az Ut. 6. § (4) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(4) A beiskolázási terv jóváhagyását követõen a HM
SZEF értesíti a szervezeteket a keretszámokról.”

(5) Az Ut. 7. § (3) és (6) bekezdéseiben a „HM TKF”
szövegrész helyébe a „HM SZEF” szövegrész lép.

(6) Az Ut. 8. § (1) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(1) A HM SZEF felelõs a katonai felsõoktatási intéz-
ményekbe évente felvehetõ hallgatók számáról és a felvé-
tel különös feltételeirõl szóló 10/1998. (VI. 3.) HM rende-
let módosítására vonatkozó javaslat elõkészítéséért.”

(7) Az Ut. 8. § (7) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(7) A HM SZEF a jelen utasítás hatálybalépésétõl fele-
lõs a költségvetési elõirányzattal való, 7. § szerinti gazdál-
kodásért és a költségvetés tervezéséhez szükséges adat-
szolgáltatás végrehajtásáért.”

4. §

A köztisztviselõk, közalkalmazottak élelmezési ellátá-
sáról szóló 89/2006. (HK 17/I.) HM utasítás 1. számú mel-
léklete 15. pontjában az „MH Szentendre Kiképzõ Köz-
pontban” szövegrész helyébe az „MH Központi Kiképzõ
Bázison” szövegrész lép.

5. §

A kanadai repülõgép-vezetõi képzésre történõ toborzás,
állományba vétel és katonai alapkiképzés 2007–2019-ig
történõ végrehajtásáról szóló 52/2007. (HK 6.) HM utasí-
tás

a) 12. pontjában az „MH Szentendrei Kiképzõ Köz-
pont (a továbbiakban: MH SZKK)” szövegrész helyébe az
„mh központi kiképzõ bázis (a továbbiakban: MH KKB)”

b) 13. pontjának k) alpontjában az „MH SZKK-ba”
szövegrész helyébe az „MH KKB-be”

c) 13. pontjának l) alpontjában az „MH SZKK” szö-
vegrész helyébe az „MH KKB”
szövegrész lép.

6. §

A szolgálati rádiótelefon-ellátás és használat szabályai-
ról szóló 64/2007. (HK 12.) HM utasítás 2. számú mellék-
letében az „MH Szentendrei Kiképzõ Központ” szöveg-
rész helyébe az „MH Központi Kiképzõ Bázis” szövegrész
lép.

7. §

(1) Ez az utasítás a közzétételét követõ 8. napon lép ha-
tályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

(2) Az utasítás hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti

a) a honvédelmi ágazatban végzendõ mûvelõdési tevé-
kenységrõl szóló 57/1996. (HK 23.) HM utasítás 12. §
(3) bekezdése és 13. § (4) bekezdése;

b) a honvéd középiskoláról és kollégiumról, a katonai
szakképzõ iskoláról szóló 3/2003. (HK 3.) HM utasítás.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
118/2007. (HK 20.) HM

utasítása
a BTR–80 páncélozott szállító harcjármûvek

modernizálási programjával kapcsolatos feladatokról
szóló 82/2005. (HK 17.) HM utasítás módosításáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontjában ka-
pott felhatalmazás alapján a BTR–80 páncélozott szállító
harcjármûveinek modernizálási programjával (a továb-
biakban: BTR-program) kapcsolatos feladatokról szóló
82/2005. (HK 17.) HM utasítást (a továbbiakban: Ut.) a
következõk szerint módosítom:

1. §

Az Ut. 2. §-ának helyébe a következõ rendelkezés lép:
,,2. § A BTR-programot a Tárca Védelmi Tervezõ Rend-

szer eljárásrendjében meghatározottak szerint kell meg-
tervezni.”
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2. §

(1) Az Ut. 3. §-ának (1)–(2) bekezdései helyébe a követ-
kezõ rendelkezések lépnek:

,,(1) A BTR-program felelõs vezetõje a HM Fejlesztési
és Logisztikai Ügynökség (továbbiakban: HM FLÜ) vezér-
igazgató helyettese.

(2) A BTR-programhoz kötõdõ feladatok végrehajtásá-
ra a HM FLÜ, a HM Hadmûveleti és Kiképzési Fõosztály
(a továbbiakban: HM HKF), a HM Haderõtervezési Fõ-
osztály (a továbbiakban: HM HTF) és az MH Összhaderõ-
nemi Parancsnokság (a továbbiakban: MH ÖHP) az MH
Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ bevoná-
sával munkacsoportot (a továbbiakban: BTR-munkacso-
port) kell létrehozni.”

(2) Az Ut. 3. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

,,(4) A BTR-munkacsoport feladatait, mûködési rendjét
a BTR-program felelõs vezetõje kidolgozza és azt a HM
FLÜ vezérigazgatójának egyetértésével felterjeszti a HM
védelmi tervezési és infrastrukturális szakállamtitkár ré-
szére jóváhagyásra.”

(3) Az Ut. 3. §-ának (6) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

,,(6) A beszerzési eljárás lebonyolítása során keletkezõ,
az ajánlattevõ részére küldött iratok kiadmányozási jogá-
val a HM FLÜ vezérigazgatója rendelkezik. A BTR mun-
kacsoport által készített iratokat a BTR-program felelõs
vezetõje aláírásával ellenjegyzi.”

3. §

(1) Az Ut. 4. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

,,(3) A csapatok részére szükséges páncélozott sebesült
kihordó jármûveket a BTR–80 típusú páncélozott szállító
harcjármû bázisán úgy kell kialakítani, hogy annak egész-
ségügyi jellege érvényesüljön a harcjármû jelleggel szem-
ben az élõerõ védelmi képességek megtartása mellett.”

(2) Az Ut. 4. §-ának (5)–(6) bekezdései helyébe a követ-
kezõ rendelkezések lépnek:

,,(5) A BTR-programot kiemelt feladatként kell kezelni,
végrehajtásának kiadásait a HM FLÜ központi költségve-
tésében, önálló címrendkódon kell tervezni és elszámolni.

(6) A BTR-programon belül a modernizálás, valamint a
szükségessé váló átalakítás dokumentációit a kidolgozott
Általános Hadmûveleti, Harcászati és Mûszaki Követel-
mények, valamint a típusváltozatokra részletezett Harcá-
szati Mûszaki Követelmények (HMK) figyelembevételével
kell elkészíteni. A kidolgozás során biztosítani kell ezen
dokumentumok és a típusváltozatokra kidolgozott projekt
adatlapok tartalmi összhangját.”

(3) Az Ut. 4. §-ának (8)–(9) bekezdései helyébe a követ-
kezõ rendelkezések lépnek:

,,(8) Az éves szerzõdések elõkészítése során a HM FLÜ
együttmûködve a HM HTF-el – figyelembe véve az átfegy-
verzésben érintett alegységek alkalmazási készenléti ide-
jét, a költségvetési lehetõségeket és az ellátás prioritásait
– minden tárgyévet megelõzõ év május 20-ig meghatároz-
za az átalakításra kerülõ harcjármûvek mennyiségét és
összetételét.

(9) A modernizálásra programozottan elõre tervezhetõ
költségeket és a felmerülõ egyéb más jellegû költségeket a
BTR-programra biztosított költségvetésbõl kell fedezni és
a HM FLÜ költségvetésében kell tervezni és elszámolni.”

4. §

Az Ut. 5. §-ának helyébe a következõ rendelkezés lép:
,,5. § A program megvalósítási szakaszának fõbb fel-

adatai:
a) A BTR-program összehangolása az MH egyéb fej-

lesztési programjaival és a végrehajtás elõfeltételéül szol-
gáló beszerzésekkel.

Felelõs: HM FLÜ
Együttmûködõ:

HM Védelmi Tervezési Fõosztály (a továb-
biakban: HM VTF), HM HTF, HM HKF

Határidõ: folyamatos

b) Az éves kiegészítõ megállapodás elõkészítése, meg-
kötése.

Felelõs: HM FLÜ
Együttmûködõ:

BTR-munkacsoport
Határidõ: tárgyévet megelõzõ év június 30-ig

c) A harcjármûvek haditechnikai alkalmassági vizsgá-
latainak és csapatpróbáinak végrehajtása, a tapasztalatok
értékelése és visszacsatolása.

Felelõs: HM FLÜ
Együttmûködõ:

BTR-munkacsoport, valamint a csapatpró-
ba intézkedési tervben megjelenített szemé-
lyek és szervezetek

Határidõ: folyamatos

d) A modernizált harcjármûvek rendszeresítésre törté-
nõ felterjesztése

Felelõs: HM FLÜ
Együttmûködõ:

MH ÖHP, HM VTF
Határidõ: RB-ülések rendje szerint

e) Az eszközök üzemeltetésével, garanciális tevékeny-
séggel kapcsolatos információk gyûjtése, rendszerezése.

Felelõs: HM FLÜ
Együttmûködõ:

MH ÖHP.”
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5. §

Az Ut. 6. §-ának helyébe a következõ rendelkezés lép:
,,6. § (1) A modernizálást, illetve átalakított harcjármû-

vek rendszerbe állítását a honvédelemrõl és a Magyar
Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvény 87. § (1) bekez-
désében, továbbá a hadfelszerelési anyagok rendszeresíté-
sérõl és rendszerbõl történõ kivonásáról szóló a 17/2006.
(HK 6.) HM utasításban foglaltak szerint kell végre-
hajtani.

(2) A szakmai felelõs szervek vezetõi – a BTR-program
ütemezésének figyelembevételével – végrehajtják a 4. §
(1) bekezdése szerinti változatok kialakítása, felszerelése
érdekében szükséges beszerzéseket és fejlesztéseket, amit
az arra a célra biztosított költségvetési elõirányzatok
figyelembevételével kell megtervezni és határidõre végre-
hajtani.

(3) A BTR-program részeként kell kezelni a már megva-
lósított fejlesztéseket, valamint a Híradó program kereté-
ben beszerzésre kerülõ berendezések beépítésére irányuló,
illetve a HM FLÜ Technológiai Igazgatóság (a továbbiak-
ban: HM FLÜ TI) szakmai irányításával folyó fejlesztése-
ket és biztosítani kell a 4. § (5) bekezdés szerinti önálló
címrendkódon történõ egységes program szerinti ráfordí-
tások megjelenítését.”

6. §

(1) Ez az utasítás a közzétételét követõ 8. napon lép ha-
tályba, ezzel egyidejûleg az Ut. 4. §-ának (10) bekezdése
hatályát veszti.

(2) Az Ut. 1. §-ában foglalt „a minisztérium közvetlen
alárendeltségébe tartozó szervezetekre” szövegrész helyé-
be a ,,miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szerve-
zetekre” szövegrész lép.

(3) Az Ut. 7. §-ának (2) és (3) bekezdésében foglalt a „HM
TH” szövegrész helyébe a „HM FLÜ TI” szövegrész lép.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
119/2007. (HK 20.) HM

utasítása
A Magyar Honvédség belsõ rendelkezései kiadásának

és a szakirányítás rendjérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 52. § (1) be-
kezdésének f) pontja szerinti feladatkörömben, a jogalko-

tásról szóló 1987. évi XI. törvény (a továbbiakban: Jat.)
49. §-ának rendelkezésére, valamint a Magyar Honvédség
irányításának és felsõszintû vezetésének rendjérõl szóló
2134/2006. (VII. 27.) Korm. határozatban foglaltakra
figyelemmel, a magyar honvédség egységes szabályozó-
rendszerének korszerûsítése és fenntartása, a szakirányí-
tás, illetve a vezetés hatékonyságának és szakszerûségé-
nek biztosítása érdekében az alábbi

utasítást

adom ki:

Az utasítás hatálya

1. §

Az utasítás hatálya a Magyar Honvédség (a továbbiak-
ban: MH) Hvt. 73. § (3) bekezdés szerinti szervezetei meg-
felelõ vezetõi szintjein a szakirányítási és vezetési felada-
tok során végzett belsõ szabályozó tevékenységre és sza-
bályozókra terjed ki.

A belsõ rendelkezések

2. §

Belsõ rendelkezés a szakutasítás és az intézkedés, ame-
lyek a jogszabályok és az állami irányítás egyéb jogi esz-
közei által meghatározott módon a honvédelmi tárca kü-
lönbözõ vezetõi szintjeihez telepített szakirányítási és ve-
zetési feladatok ellátásának szabályozási eszközei, és ame-
lyek célja, hogy az adott tevékenységi körben feladatot el-
látókra általánosan vonatkozó kötelezettséget, illetve a fel-
adatok meghatározott körére kiterjedõ eljárási szabályo-
kat, elõírásokat állapítson meg.

A szakutasítás

3. §

A HM államtitkára, a HM kabinetfõnöke, a HM szak-
államtitkára a HM kijelölt szakmai vezetõje/elöljárója
szakirányítási jogkörében, valamint a HM Honvéd Vezér-
kar fõnök (a továbbiakban: HM HVKF) a vonatkozó kor-
mányhatározatban, HM utasításban, a HM Szervezeti és
Mûködési Szabályzatában (a továbbiakban: HM SZMSZ)
meghatározott feladatkörében az MH egészére kiterjedõ,
illetve egy-egy szakterület alapvetõ szabályainak megálla-
pítására szakutasítást adhat ki.
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Az intézkedés

4. §

(1) A Hvt. 110. §-ára figyelemmel intézkedésben álla-
píthatók meg

a) a jogszabályban, miniszteri utasításban és a szakirá-
nyítási jogkörben kiadott szakutasításban meghatározott
szakfeladatok végrehajtására – amennyiben a végrehajtás
más eszközökkel nem biztosítható – vonatkozó elõírások;

b) az MH szervezeteinek mûködésére vonatkozó
hosszabb távra kiható feladatok, követelmények és a vég-
rehajtásukra vonatkozó szabályok;

c) az MH szervezeteinek mûködésére vonatkozó konk-
rét feladatok végrehajtásával kapcsolatos elõírások.

(2) Intézkedés kiadására a 3. §-ban megjelölt szemé-
lyek, valamint vezetési jogkörében az önálló állománytáb-
lás/munkaköri jegyzékes szervezet állományilletékes
parancsnoka/vezetõje jogosult. Az MH hadrendjébe tarto-
zó katonai szervezetek vezetõinek vezetési jogkörébe tar-
tozó intézkedései, valamint az Ügynökségek vezetõinek a
belsõ mûködésére és munkaszervezésére vonatkozó intéz-
kedései tekintetében az utasítás 5. és 7. §-ában rögzített el-
járást nem kell alkalmazni.

A belsõ rendelkezések tervezetének elõkészítésére
vonatkozó általános rendelkezések

5. §

(1) A belsõ rendelkezés szövegtervezetének elkészítését
megelõzõen a fõkidolgozó – a szakmai szervek által ren-
delkezésére bocsátott adatok alapján – elgondolásáról a ki-
admányozásra jogosulthoz elõzetes javaslatot terjeszt fel.
A szövegtervezetek elkészítésére irányuló részletes szak-
mai kidolgozó munka – a (3) bekezdésben foglalt kivétel-
lel – csak a kiadmányozásra jogosult elõzetes javaslaton
alapuló döntése alapján kezdõdhet meg.

(2) Az elõzetes javaslatnak részletes tájékoztatást kell
tartalmaznia

a) a szabályozás céljáról, szakmai és jogi alapjáról,
szükségességérõl;

b) a szabályozásban érintett feladat megvalósításának
költségkihatásáról;

c) a megvalósítás humánerõforrás szükségletérõl;
d) a b) és c) pontban foglaltak rendelkezésre állásáról,

vagy hiányáról;
e) a szabályozásban érintett feladat végrehajtásának

esetleges akadályairól.
(3) Az elõzetes javaslat összeállítása mellõzhetõ,

amennyiben ezt a kiadmányozásra jogosult írásban enge-
délyezte, vagy a tervezett rendelkezés sürgõs kiadásához
rendkívüli érdek fûzõdik és errõl a fõkidolgozó saját szak-
mai felelõssége körében írásban döntött.

6. §

(1) Belsõ rendelkezést az arra jogosultak, vezetõi szin-
tektõl függetlenül együttesen is kiadhatnak.

(2) Belsõ rendelkezés kiadására – a kiadmányozásra
jogosult távolléte esetén, sürgõs, indokolt esetben – a kiad-
mányozásra jogosult szervezetszerû helyettese, helyettesí-
tési jogkörében eljárva is jogosult.

7. §

(1) A belsõ rendelkezések, valamint azok értelmezésére
vonatkozó állásfoglalás szövegének tervezetét meg kell
küldeni véleményezésre a tárgy szerint érintett szerveze-
tek, továbbá a HM Jogi Fõosztály és a HM Tervezési és
Koordinációs Fõosztály részére.

A belsõ rendelkezések szerkesztése

8. §

(1) A belsõ rendelkezést úgy kell szerkeszteni, hogy az
világos, egyértelmû, pontos, szakszerû és tömör megfogal-
mazású legyen, ne tartalmazzon szükségtelen általánossá-
gokat és a szabályozni kívánt tárgykörtõl eltérõ rendelke-
zéseket. A rendelkezés szövegezése során a köznapi fogal-
makat kell alkalmazni, lehetõség szerint kerülni kell a bo-
nyolult fogalmazást, a magyartalan kifejezéseket.

(2) A belsõ rendelkezésnek tartalmaznia kell a szabá-
lyozásra kapott felhatalmazásra, vagy a kiadmányozónak
azon feladatkörére történõ utalást, amelynek keretében és
érdekében a belsõ rendelkezést kiadja.

(3) A belsõ rendelkezésben meg kell határozni annak
személyi, tárgyi, illetve idõbeli hatályát.

9. §

Belsõ rendelkezést csak azonos, illetve magasabb szintû
szabály módosíthat, vagy helyezhet hatályon kívül.

10. §

(1) A belsõ rendelkezést – terjedelmétõl, jellegétõl és
tartalmától függõen – fejezetekre, alcímekre, és arab sor-
számmal ellátott pontokra kell tagolni.

(2) A belsõ rendelkezésnek minden esetben tartalmaz-
nia kell záró rendelkezést is, amelyben meg kell határozni
a hatálybalépés idõpontját, továbbá rögzíteni kell az eset-
leges módosító, vagy hatályon kívül helyezõ rendelkezé-
seket, valamint a belsõ rendelkezés hatálybalépése elõtt
keletkezett, illetõleg a folyamatban levõ ügyek intézésére
irányadó átmeneti rendelkezéseket. A belsõ rendelkezés
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hatályba lépésének idõpontját úgy kell megállapítani,
hogy a megismerhetõséghez és végrehajtás elõkészítésé-
hez megfelelõ idõtartam álljon rendelkezésre.

11. §

(1) A belsõ rendelkezés megjelölése évente újra kezdõ-
dõ sorszámmal, attól törtvonallal elválasztva a kibocsátás
évének számával, a rendelkezés kiadására jogosult beosz-
tás megnevezésének rövidítésével, a rendelkezés formájá-
nak és tárgyának meghatározásával történik.

(2) A 3. § szerinti személyek belsõ rendelkezéseinek ki-
adása esetén a kiadására jogosult beosztása megnevezésé-
nek rövidített formája elõtt zárójelben kell feltüntetni a
Honvédelmi Közlöny (a továbbiakban: közlöny) hivatalos
rövidítését és azt a számát, amelyben a rendelkezést közzé-
tették.

(3) Ha a kiadmányozó döntése szerint a belsõ rendel-
kezésnek csak a címe jelenik meg a közlönyben, a közzé-
tételnél utalni kell arra, hogy a szöveget az érintettek külön
kapják meg.

A belsõ rendelkezés értelmezése

12. §

(1) A 3. §-ban megjelölt személyek belsõ rendelkezésé-
nek értelmezésére annak kiadója a HM Jogi Fõosztállyal
egyeztetett és támogatott állásfoglalást adhat ki. Ha a belsõ
szabályozó más vezetõ hatáskörét is érinti, az állásfogla-
lást vele együttesen kell kiadni.

(2) az állásfoglalással kapcsolatban az (1) bekezdésben
meghatározott szervezetek, vagy személyek között kiala-
kult véleménykülönbség esetén a kérdésben a HM Kabi-
netfõnök dönt. Amennyiben a véleménykülönbség kato-
nai, szakmai kérdést is érint, akkor a döntés során a HM
HVKF szakmai állásfoglalását is meg kell kérni. A HM ka-
binetfõnök és a HM HVKF eltérõ szakmai állásfoglalása
esetén a kérdésben a miniszter dönt.

A szakirányítás szabályai

13. §

(1) A felsõszintû szakirányítás jogkörének gyakorlására
a HM SZMSZ-ben meghatározott vezetõk az abban rögzí-
tett feladatköri bontásban jogosultak.

(2) A parancsnokok/vezetõk – a szakmai irányítás kere-
tei között – vezetési hatáskörükben eljárva parancs vagy
intézkedés útján érvényesítik a szakmai feladatokra vonat-
kozó szabályokat.

(3) A (2) bekezdés szerinti parancs, intézkedés kiadásá-
nak elõkészítése során az adott szervezet jogi és igazgatási
szolgálata jogi-szakmai támogatást nyújt.

Záró rendelkezések

14. §

(1) Ez az utasítás a közzétételét követõ hónap elsõ nap-
ján lép hatályba, ezzel egyidejûleg a Magyar Honvédség
belsõ szabályozó tevékenységének rendjérõl szóló
25/1997. (HK 11.) HM utasítás, a szakirányítás rendjérõl
szóló 97/2005. (HK 21.) HM utasítás, illetve a normatív
szabályozók elõkészítésével és közzétételével összefüggõ
egyes kérdésekrõl szóló 107/2004. (HK 1/2005.) HM uta-
sítás hatályát veszti.

(2) Ezen utasítás alapján kiadott belsõ rendelkezések
azok eltérõ rendelkezése hiányában a hatálybalépésüket
követõ 5. év december 31-én a hatályukat vesztik.

(3) Ezen utasítás hatálybalépését megelõzõen kiadott
szakutasítások és intézkedések, szakintézkedések azok el-
térõ rendelkezése hiányában 2010. december 31-én hatá-
lyukat vesztik.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter
120/2007. (HK 20.) HM

utasítása
a honvédelmi szervezetek beszerzéseinek

eljárási rendjérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 97. § (1) bekezdés k), l) és n) pontja-
iban kapott felhatalmazás alapján a közbeszerzésekrõl
szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.), a
védelem terén alapvetõ biztonsági érdeket érintõ, kifeje-
zetten katonai, rendvédelmi, rendészeti célokra szánt áruk
beszerzésére, illetõleg szolgáltatások megrendelésére
vonatkozó sajátos szabályokról szóló 228/2004. (VII. 30.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.), valamint az állam-
titkot, vagy a szolgálati titkot, illetõleg alapvetõ bizton-
sági, nemzetbiztonsági érdeket érintõ, vagy különleges
biztonsági intézkedést igénylõ beszerzések sajátos szabá-
lyairól szóló 143/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet (a továb-
biakban: R2.) és a központosított közbeszerzési rendszer-
rõl, valamint a központi beszerzõ szervezet feladat- és
hatáskörérõl szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R3.), továbbá a NATO Biztonsági Beru-
házási Program keretében megvalósuló beszerzésekre
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vonatkozó részletes szabályokról szóló 40/2005. (III. 10.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) végrehajtásának a
Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM) költség-
vetési fejezeten belüli eljárási rendjére az alábbi

utasítást

adom ki.

I. Fejezet

Általános rendelkezések

Az utasítás hatálya

1. §

(1) Az utasítás hatálya – a (2)–(3) bekezdésben foglalt
eltérésekkel – a HM, a miniszter alárendeltségébe, közvet-
len és fenntartói irányítása alá tartozó szervezetek, vala-
mint az MH katonai szervezetei (a továbbiakban együtt:
honvédelmi szervezetek) (köz)beszerzéseire terjed ki.

(2) Az MK Katonai Felderítõ Hivatal (a továbbiakban:
MK KFH) és az MK Katonai Biztonsági Hivatal (a továb-
biakban: MK KBH) a beszerzéseikben és a kapcsolódó
adatszolgáltatásban – jelen utasítás elõírásaira való tekin-
tettel – a vonatkozó jogszabályok és (köz)beszerzési sza-
bályzatuk alapján saját hatáskörben járnak el.

(3) A pénzügyi ellenjegyzés rendje nem terjed ki a kül-
földön történõ, devizában fizetendõ beszerzésekre.

Értelmezõ rendelkezések

2. §

Az utasítás alkalmazása szempontjából:
1. Ajánlatkérõ: az a honvédelmi szervezet, amely a

közbeszerzési eljárás lefolytatására önállóan jogosult,
vagy a költségvetési elõirányzattal rendelkezõ honvédelmi
szervezettõl megbízást kap a (köz)beszerzési eljárás le-
folytatására.

2. Beszerzés: a Kbt. felhatalmazása alapján kiadott
kormányrendeletekben meghatározott eltérõ szabályok
alapján végrehajtott beszerzés, valamint árubeszerzés és
szolgáltatás megrendelése esetén a nettó 500 E Ft, építési
munka esetén a nettó 2 M Ft-ot meghaladó, de az egyszerû
közbeszerzési értékhatárt el nem érõ becsült értékû beszer-
zés.

3. Bíráló bizottság: a Kbt. rendelkezéseinek megfele-
lõen az ajánlatok elbírálására létrehozott testület.

4. Egyszerû közbeszerzési eljárás értékhatára: az éves
költségvetési törvényben meghatározott értékhatár.

5. Építési beruházás, építési koncesszió, árubeszerzés
– ideértve az ingatlan tulajdonjogának vagy használatára,
illetõleg hasznosítására vonatkozó jognak vételi joggal

vagy anélkül történõ megszerzését is –, szolgáltatás és
szolgáltatási koncesszió: e fogalmak alatt a Kbt.-ben így
meghatározottakat kell érteni. Építési beruházásnak minõ-
sül az épületek, építmények, épület-építményrészek, épü-
let-építményegyüttesek felújítása, karbahelyezése és a
bontása is.

6. Építési munka: építési munkán a Kbt. szerinti építési
beruházást kell érteni.

7. Éves Beszerzési Terv: a meghatározott feladatok
végrehajtásához szükséges (köz)beszerzéseket, valamint
az ezekhez kapcsolódó erõforrásokat tartalmazó éves terv.

8. Felsõszintû gazdálkodó szerv: minden honvédelmi
szerv irányában szakmai irányítást biztosító, továbbá ezen
feladatkör ellátásához hatáskörébe utalt központi és intéz-
ményi költségvetési elõirányzatok felett rendelkezõ, koor-
dináló és javaslattételi jogkörrel bíró felsõszintû irányító
szerv.

9. Haditechnikai eszköz, harcanyag és védelmi szolgál-
tatás: R1. mellékletében meghatározott termékek és szol-
gáltatások, amelyek polgári kereskedelmi forgalomba
nem, vagy csak külön engedéllyel kerülhetnek, illetve ve-
hetõk igénybe.

10. HM szervek: a HM szervezeti elemei (Miniszteri
Kabinet, fõosztályok, titkárságok).

11. Igényterv: mindazon áruk és szolgáltatások összes-
ségét tartalmazó szükséglet, amely magában foglalja a
honvédelmi szervezetek feladatai ellátásához felhaszná-
lásra tervezett erõforrásokat.

12. Import beszerzés: az MH mûködésének biztosítása
céljából eszközölt, minden olyan áru beszerzése és szol-
gáltatás megrendelése, mely országon kívüli területrõl ke-
rül teljesítésre, még akkor is, ha a felhasználás, illetve az
igénybevétel országon kívüli területen történik.

13. Infrastrukturális (köz)beszerzések: a NATO Biz-
tonsági Beruházási Programjához kapcsolódó (köz)be-
szerzések kivételével az építési munkák, az építési kon-
cesszió, az ingatlan tulajdonjogának vagy használati, ille-
tõleg hasznosítási jogának visszterhes megszerzése, az in-
gatlan üzemeltetésével kapcsolatos beszerzés, az elhelye-
zési célú energiahordozók beszerzése, az elhelyezési
berendezések és szakanyagok beszerzése és javítása (bele-
értve a tábori elhelyezési szakanyagokat is), a környezet-
védelmi feladatok ellátásához szükséges beszerzések, a
technikai és élõerõs õrzésvédelmi feladatok ellátásához
szükséges beszerzések, a teljes épületfelújításokkal köz-
vetlenül összefüggõ, az építési tervdokumentációkban
szereplõ híradó és informatikai beruházások, valamint az
infrastrukturális (köz)beszerzésekhez kapcsolódó szolgál-
tatások, szolgáltatási koncessziók, ide nem értve a hadi-
utak, a hadihidak, valamint az elhelyezési szakanyagok ki-
vételével az ingó vagyoni elemek (pl.: kiképzési-technikai
létesítmények, egyéb híradó és informatikai rendszerek,
üzemanyag tárolók) telepítésével, fenntartásával, karban-
tartásával, fejlesztésével kapcsolatos beszerzési tevékeny-
séget.
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14. Keretmegállapodás: a Kbt. 4. § 12. pontja szerinti
megállapodás.

15. Kezdeményezõ: az a honvédelmi szervezet, amely
költségvetési elõirányzattal rendelkezik, és a (köz)beszer-
zéseket kezdeményezi.

16. Kis értékû infrastrukturális (köz)beszerzés: azon
infrastrukturális (köz)beszerzések, melyeknek becsült
értéke nem éri el az építési beruházás közbeszerzési érték-
határát, valamint azon építési munkák, amelyeknek be-
csült értéke eléri vagy meghaladja a szolgáltatás megren-
delésére vonatkozó mindenkori közbeszerzési értékhatárt,
de nem éri el az építési beruházás közbeszerzési értékha-
tárát.

17. Költségviselõ: az a honvédelmi szervezet, amely a
(köz)beszerzésre vonatkozó szerzõdés teljesítését köve-
tõen a számla kiegyenlítésére szolgáló fedezettel rendelke-
zik.

18. Környezetvédelmi feladatok: olyan építési beruhá-
zás, rekonstrukció, felújítás, szolgáltatásigénybevétel,
valamint gép-, berendezés- és mûszerbeszerzés, illetve
egyéb tevékenység (pl. monitoring rendszer kiépítése,
kapcsolódó kutatás-fejlesztés), amelynek elsõdleges ren-
deltetése környezeti ártalmak megelõzése, csökkentése,
megszüntetése, a környezeti elemek állapotának javítása, a
természetes ökoszisztémák helyreállítása, illetve fennma-
radásuk biztosítása, a természeti erõforrások védelme, a
természeti értékek megóvása.

19. Kötelezettségvállalás: a szerzõdéskötést, megren-
delést megelõzõen írásban tett – az 50 000 Ft nettó értéket
elérõ és meghaladó értékû (köz)beszerzésekre vonatkozó,
ellenjegyzett – vállalás.

20. Kötelezettségvállaló: a (köz)beszerzések tárgyát
képezõ áruk, szolgáltatások, szolgáltatási koncesszió, épí-
tési beruházások valamint építési koncesszió pénzbeni ki-
egyenlítésére vonatkozó írásos nyilatkozat tételére jogo-
sult személy vagy szervezet.

21. Közbeszerzés: a Kbt. hatálya alá tartozó beszerzés.
22. Közbeszerzési értékhatár: az egyszerû közbeszer-

zési eljárások mindenkori értékhatára.
23. Közösségi közbeszerzési értékhatár: a Kbt.-ben

meghatározott értékhatár.
24. Központi ellátó szervek: az felsõszintû gazdálkodó

szerv irányításával mûködõ szervek, amelyek végzik a
központi ellátásba vont, az egyszerû közbeszerzési érték-
határt el nem érõ értékû áru és szolgáltatás beszerzéseket,
valamint nyilvántartási, tárolási, ellenõrzési és egyéb ré-
szükre meghatározott feladatokat.

25. Központosított közbeszerzés: az R3. hatálya alá tar-
tozó közbeszerzések.

26. Külföldön történõ, devizában fizetendõ beszerzés: a
HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség (a továbbiak-
ban: HM FLÜ) által végzett import beszerzés és a nem
fegyveres külszolgálatot teljesítõ személyek ellátása során
külföldön végzett, illetve az MH Összhaderõnemi Pa-
rancsnokság (a továbbiakban: MH ÖHP) által mûveleti te-
rületen végzett beszerzés.

27. MH szintû gazdálkodó szervezet: a beszerzések
vonatkozásában az MH egészére szakmai irányítási és el-
látási felelõsséggel tartozó, továbbá ezen feladatkör ellátá-
sához központi és intézményi költségvetési elõirányzatok
felett rendelkezõ irányító szervezet.

28. Nemzetbiztonsági célú beszerzés: az R2. hatálya alá
tartozó beszerzés.

29. Nemzeti közbeszerzési értékhatár: az éves költség-
vetési törvényben meghatározott értékhatár.

30. Pályázatkérõi jogosultság: a közbeszerzési érték-
határt el nem érõ értékû beszerzési eljárás kezdeményezé-
sére és lefolytatására önállóan jogosult minden költségve-
tési elõirányzattal rendelkezõ honvédelmi szervezet, a
11. § (1) bekezdés szerinti kivételekkel.

31. Szakértõi bizottság: a (köz)beszerzési eljárás elõ-
készítésére, értékelésére és teljes szakmai lebonyolítására
létrehozott testület.

32. Termékkodifikációs célú adatszolgáltatás: egy ter-
mék minden lényeges tulajdonságát, mûszaki adatait tar-
talmazó, annak azonosításához szükséges, mûszaki rajzok,
leírások és/vagy mûszaki dokumentációk átadása, illetve a
gyártás során alkalmazott szabványokra történõ utalás,
amelynek alapján az adott termék egyértelmûen azonosít-
ható.

33. Védelmi célú beszerzés: az R1. hatálya alá tartozó
beszerzés.

34. Üzembentartási Adatszolgáltatási Záradék: a be-
szerzési szerzõdés azon záradéka, amelyben a beszállító
kötelezettséget vállal arra, hogy az általa szállított termék
rendszerbe állításához, üzemben tartásához, kivonásához
a megrendelõ által meghatározott adatokat a megrendelõ
részére hitelesen biztosítja.

II. Fejezet

A (köz)beszerzési eljárásba bevont személyek
felelõsségi rendje

3. §

(1) Az ajánlatkérõ honvédelmi szervezet vezetõje egy-
személyi felelõsséggel tartozik:

a) a honvédelmi szervezet (köz)beszerzési tervének a
tárca Éves Beszerzési Tervével (a továbbiakban: ÉBT) va-
ló összhangjáért;

b) a (köz)beszerzési eljárás fajtájának jóváhagyásáért;
c) a szakértõi bizottság összetételének jóváhagyásáért;
d) a (köz)beszerzési eljárásokhoz kapcsolódó hirdet-

mények közzétételéért és azok jogszerûségéért;
e) a (köz)beszerzési eljárás kezdeményezõ (megbízó)

által kért határidõre történõ lefolytatásáért, figyelembe vé-
ve a törvényben elõírt kötelezõ idõintervallumokat;

f) a (köz)beszerzési eljárással kapcsolatos, jogi
végzettségû szakember által ellenõrzött szerzõdések alá-
írásáért;
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g) a szerzõdések teljesítésével összefüggõ reklamációk
esetén a kivizsgálást végrehajtó bizottság kijelöléséért, a
lezárás érdekében szükséges döntéshozatalért;

h) a (köz)beszerzési eljárások éves ellenõrzési tervének
kidolgoztatásáért, terven felüli ellenõrzések elrende-
léséért.

(2) A HM Védelmi Tervezési Fõosztály (a továbbiak-
ban: HM VTF) fõosztályvezetõje egyszemélyi felelõsség-
gel tartozik:

a) a tárcaszintû ÉBT felülvizsgálatáért „A Magyar
Honvédség képességei alakításának (meghatározott évek)
közötti idõszakra vonatkozó 10 éves terve” (a továbbiak-
ban 10 éves terv), illetve az 1+n éves részletes erõforrás-,
költségszükségleti és kiadási igény terv alapján,

b) a terven felüli beszerzések engedélyezési kérelmé-
nek a 10 éves tervvel való összhangjának biztosításáért, il-
letve a terven felüli beszerzések és egyéb módosítások ha-
tásainak átvezetéséért a 10 éves terv megfelelõ részein.

(3) A HM Védelemgazdasági Fõosztály (a továbbiak-
ban: HM VGF) fõosztályvezetõje egyszemélyi felelõsség-
gel tartozik:

a) a tárcaszintû ÉBT összeállításáért, szakszerûségéért
és jóváhagyatásáért,

b) a terven felüli engedélyeztetések, a tervmódosítások
szakszerûségéért.

(4) Az MH szintû gazdálkodó szervezet vezetõje egy-
személyi felelõsséggel tartozik:

a) a honvédelmi szervezetek által beküldött beszerzési
tervek szakterületi illetékességi körébe tartozó szakmai
felülvizsgálatáért, az egy eljárás keretében lefolytatható
(köz)beszerzések összevonásának érvényesítéséért,

b) a szolgálati, illetve szakmai alárendeltségébe utalt
honvédelmi szervezeteknél a (köz)beszerzési tevékenysé-
get érintõ terven felüli ellenõrzések elrendeléséért.

III. Fejezet

A (köz)beszerzési eljárásba bevont szervezetek
hatásköre és feladatai

A HM VGF hatásköre és feladatai

4. §

(1) A HM VGF végrehajtja a tárca ÉBT összeállítása és
jóváhagyása kapcsán a jelen utasításban részére meghatá-
rozott feladatokat.

(2) A HM szervek adatszolgáltatása alapján összeállítja
a HM szervek összesített ÉBT-jét és bedolgozza a tárca
ÉBT-be.

(3) Összeállítja az inkurrencia kezeléssel kapcsolatos
beszerzések tárcaszintû összesített ÉBT-jét és bedolgozza
a tárca ÉBT-be.

(4) A honvédelmi szervezetek által felterjesztett, ÉBT-ben
nem szereplõ, illetve módosítást igénylõ (köz)beszerzéseket
a HM VTF útján felterjeszti jóváhagyásra, majd a döntést
követõen tájékoztatja az érintett szervezeteket.

(5) A kezdeményezõk által megküldött megbízás alap-
ján összeveti az adott beszerzést az ÉBT-ben szereplõ ada-
tokkal, és a megbízást megküldi a HM VTF részére.

(6) Az ajánlatkérõk 1. számú melléklet szerinti jelentése
alapján negyedévente összefoglaló jelentést készít a
(köz)beszerzések helyzetérõl, melyet a HM védelmi terve-
zési és infrastrukturális szakállamtitkár (a továbbiakban
HM VTISZÁT), a HM Honvéd Vezérkar fõnöke (a továb-
biakban: HM HVKF), a HM jogi szakállamtitkár (a továb-
biakban: HM JSZÁT), a HM kabinetfõnök és a HM állam-
titkár útján a tárgyidõszakot követõ hónap 15-ig felterjeszt
a honvédelmi miniszter részére, a HM VTF egyidejû tájé-
koztatásával.

(7) Az ajánlatkérõk éves statisztikai összegzései, vala-
mint a pályázatkérõk éves beszerzéseirõl felterjesztett
jelentések alapján kidolgozza a tárca beszerzési helyzeté-
rõl szóló éves jelentést, melyet a HM VTISZÁT, a HM
HVKF, a HM JSZÁT, a HM kabinetfõnök és a HM állam-
titkár útján minden év június 30-ig felterjeszt a honvédel-
mi miniszter részére, a HM VTF egyidejû tájékoztatásá-
val.

A HM VTF hatásköre és feladatai

5. §

(1) A HM VGF által összeállított ÉBT tervezetét össze-
veti a 10 éves tervvel. Ellenõrzi a tervek összhangját, elté-
rés esetén a HM VGF felé kezdeményezi a tervezet ponto-
sítását, illetve módosítását.

(2) A HM VGF által részére megküldött, az ÉBT-ben
nem szereplõ (köz)beszerzési, illetve módosítási igénye-
ket felülvizsgálja, egyezteti a 10 éves tervvel, javaslatot
tesz a kérelem elfogadására, vagy elutasítására.

(3) A tárca költségvetési keretszámainak változása ese-
tén a HM VGF felé kezdeményezi az ÉBT szükség szerinti
módosítási javaslatának kidolgozását, a kidolgozott javas-
latot véleményezi, a jóváhagyott változásokat átvezeti a
10 éves terv megfelelõ részein.

(4) A HM VGF által a (köz)beszerzések helyzetérõl
összeállított negyedéves és éves jelentés alapján figyelem-
mel kíséri a 10 éves terv realizálását, szükség esetén javas-
latot tesz a honvédelmi miniszter részére.

(5) A HM VGF által megküldött megbízást egyezteti a
10 éves terv tárgyidõszakra vonatkozó részében megjele-
nített feladatokkal, eltérés esetén javaslatot terjeszt fel a
HM VTISZÁT részére. A döntésrõl tájékoztatja a HM
VGF-et és az érintett szervezetet.
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A HM FLÜ hatásköre és feladatai

6. §

(1) Ellenõrzi a honvédelmi szervezetek azonos tárgyú
beszerzési igényeit, elvégzi a szükséges összevonásokat.
Az összevont igényeket kötelezettségvállaló szerinti bon-
tásban szerepelteti az ÉBT-ben. Felelõsséggel tartozik a
Kbt. szerinti részekre bontási tilalomra vonatkozó szabá-
lyok betartásáért.

(2) A (köz)beszerzési feladatot kezdeményezõk jelenté-
sei, illetve az MH ÖHP tájékoztatása alapján véleményezi
a hatáskörébe tartozó beszerzési feladatok, illetve a kap-
csolódó költségvetési elõirányzatok módosításával kap-
csolatos javaslatokat.

(3) Tervezi és szervezi a hazai és külföldi (köz)beszer-
zési, valamint egyéb kereskedelmi témájú tárgyalásokat.
Az érintett honvédelmi szervezetekkel együttmûködve
tervezi, szervezi a hadfelszerelési konferenciákat, bemuta-
tókat és konzultációkat.

(4) Megbízás alapján piackutatást és piacfelmérést
végez, gyûjti, rendszerezi, elemzi a piaci információkat.

(5) Külön HM rendeletben meghatározottak szerint
végzi a katonai minõségbiztosítási feladatokat.

7. §

(1) A HM VGF által a részére biztosított, jóváhagyott
2. számú melléklet szerinti ÉBT, vagy a 3. számú melléklet
szerinti (Köz)beszerzési Engedélyezési Kérelem (a továb-
biakban: Kérelem), valamint a kezdeményezõnek a be-
szerzésre vonatkozó, megfelelõ tartalmú és hiánytalanul
megküldött 4. számú melléklet szerinti konkrét megbízása
alapján, a beszerzéshez szükséges dokumentumok kézhez-
vételét követõen haladéktalanul megkezdi a (köz)beszer-
zés indításával kapcsolatos feladatokat.

(2) Kizárólagos jogosultsággal ajánlatkérõként eljárva
végzi:

a) a haditechnikai eszközök, és az ezekhez kapcsolódó
szolgáltatások (köz)beszerzését;

b) az importbeszerzéseket;
c) a hajtóanyag, elhelyezési célú tüzelõolaj (köz)be-

szerzéseket;
d) a jövedéki termékek (köz)beszerzését;
e) a keretmegállapodások (kiegészítõ szerzõdések) le-

bonyolítását az infrastrukturális (köz)beszerzések kivéte-
lével;

f) a központosított közbeszerzés körébe tartozó orszá-
gosan kiemelt termékek és szolgáltatások beszerzését, ki-
véve az infrastrukturális közbeszerzéseket;

g) a NATO Biztonsági Beruházási Programjához kap-
csolódó (köz)beszerzéseket;

h) valamennyi olyan (köz)beszerzést – az infrastrukturá-
lis (köz)beszerzések kivételével –, amelynek értéke az egy-
szerû közbeszerzési értékhatárt eléri, vagy meghaladja;

i) valamint a honvédelmi miniszter, illetve HM kabi-
netfõnök külön döntése alapján a hatáskörébe utalt (köz)-
beszerzéseket.

(3) Nem kizárólagos jogosultsággal – a kezdeményezõ
megbízása alapján – ajánlatkérõként eljárva végzi az egy-
szerû közbeszerzési értékhatárt el nem érõ értékû beszer-
zéseket.

(4) A (köz)beszerzési eljárások lefolytatása során:
a) folyamatosan és közvetlenül kapcsolatot tart a kez-

deményezõvel;
b) megkéri a szükséges hatósági engedélyeket, lebo-

nyolítja a kapcsolódó vám, szállítmányozási és pénzinté-
zeti mûveleteket;

c) mind a hazai, mind az importbeszerzések esetén a
szerzõdés (szerzõdésmódosítás, illetve kiegészítés) aláírá-
sát követõ öt munkanapon belül annak egy példányát,
vagy kivonatát – amely tartalmazza a mûszaki és pénzügyi
teljesítés ütemtervét – a kezdeményezõ (megbízó), illetve
ha a költségviselõ nem azonos a megbízóval a költségvise-
lõ szervezet részére közvetlenül megküldi;

d) magyarországi székhellyel rendelkezõ ajánlattevõk-
kel kötött szerzõdések teljesítése során – ellenkezõ megál-
lapodás hiányában – a beérkezõ anyagok, eszközök és
szolgáltatások átvételét igazoló okmányok alapján záradé-
kolja a számlákat, majd közvetlenül a költségviselõ felé
haladéktalanul kezdeményezi a teljesített szerzõdések el-
lenértékének kifizetését, melyhez biztosítja a szükséges
bizonylatokat és okmányokat.

(5) Importbeszerzés esetén:
a) a bekért – szerzõdésenként egyedileg nyilvántar-

tott – elõlegbõl végzi a kifizetéseket, az akkreditívek nyi-
tását, és az azokhoz kapcsolódó teljesítéseket. A számlák
nettó összegének kifizetése esetén a forgalmi adót –
az adózás rendjérõl szóló törvény szerint – bevallja és be-
fizeti, illetve visszaigényli.

b) a beszerzés pénzügyi teljesítésének költségfedezeté-
re bekért elõlegekkel a szerzõdés pénzügyi teljesítését kö-
vetõ tíz munkanapon belül, a folyamatban lévõ beszerzé-
sekre bekért elõlegekkel pedig a tárgyév november 30-ig
közvetlenül a költségviselõ részére szerzõdésenként kü-
lön-külön elszámol. A várhatóan felhasználásra nem kerü-
lõ elõlegeket – az akkreditív kivételével – a költségviselõ
szervezet részére tárgyév december 5-ig visszautalja.
Az elszámolás részeként az analitikus nyilvántartáshoz
szükséges adatokat, valamint a kifizetést igazoló bizonyla-
tokat kell megküldeni;

c) a tárgyév decemberében végrehajtásra kerülõ im-
portbeszerzések pénzügyi teljesítését követõen a fel nem
használt elõleget azonnal visszautalja a költségviselõ szer-
vezet részére.

(6) Végzi a (köz)beszerzésekkel összefüggõ vám- és ha-
tárforgalmi ügyek intézését – a HM Infrastrukturális Ügy-
nökség (a továbbiakban: HM IÜ) megbízása alapján – az
infrastrukturális (köz)beszerzések esetében is.
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(7) Az Európai Védelmi Ügynökség (EDA) keretében, a
védelmi beszerzések adatainak hozzáférhetõvé tételét lehe-
tõvé tevõ, 2006. július 1-jével létrehozott kormányközi re-
zsimben történõ részvételrõl szóló 2084/2007. (V. 23.)
Korm. határozat 1. pontjával összefüggésben végzi az R1.
hatálya alá tartozó beszerzések rezsim szerinti közzétételét.

A HM IÜ hatásköre és feladatai

8. §

(1) Ellenõrzi a honvédelmi szervezetek azonos tárgyú
infrastrukturális beszerzési igényeit, elvégzi a szükséges
összevonásokat. Az összevont igényeket kötelezettségvál-
laló szerinti bontásban szerepelteti az ÉBT-ben. Felelõs-
séggel tartozik a Kbt. szerinti részekre bontási tilalomra
vonatkozó szabályok betartásáért.

(2) A (köz)beszerzési feladatot kezdeményezõk jelenté-
sei alapján véleményezi a hatáskörébe tartozó beszerzési
feladatok, illetve a kapcsolódó költségvetési elõirányzatok
módosításával kapcsolatos javaslatokat.

(3) A HM VGF által a részére biztosított, jóváhagyott
ÉBT, vagy egyedileg engedélyeztetett beszerzés esetén a
beszerzéshez szükséges dokumentumok kézhezvételét
követõen haladéktalanul megkezdi a (köz)beszerzés indí-
tásával kapcsolatos feladatokat.

(4) A HM IÜ a jelen utasításban meghatározott rendben
kizárólagos jogosultsággal ajánlatkérõként eljárva végzi
valamennyi infrastrukturális (köz)beszerzést, amelynek
értéke a mindenkori egyszerû közbeszerzési értékhatárt el-
éri vagy meghaladja.

(5) Nem kizárólagos jogosultsággal – a kezdeményezõ
megbízása alapján – ajánlatkérõként eljárva végzi az egy-
szerû közbeszerzési értékhatárt el nem érõ értékû infra-
strukturális beszerzéseket.

(6) A beszerzési értékhatártól függetlenül végzi a hatás-
körébe tartozó, központosított közbeszerzés körébe vont
országosan kiemelt termékek és szolgáltatások beszer-
zését.

(7) A HM IÜ vezérigazgató jóváhagyja az 5. számú
melléklet szerinti Kisértékû Infrastrukturális (Köz)beszer-
zési Engedélyezési Kérelmet (a továbbiakban: Kisértékû
Kérelem).

(8) Az infrastrukturális (köz)beszerzések helyzetérõl az
1. számú melléklet szerinti tartalommal negyedévente
jelentést készít, amelyet közvetlenül terjeszt fel a HM
VTISZÁT, a HM JSZÁT és a HM kabinetfõnök útján a
honvédelmi miniszter részére, és egy példányt tájékoztatá-
sul megküld a HM VGF részére.

(9) Megbízza a HM FLÜ-t az infrastrukturális (köz)be-
szerzésekkel összefüggõ vám- és határforgalmi ügyek in-
tézésére.

Az MH ÖHP hatásköre és feladatai

9. §

(1) Ellenõrzi a honvédelmi szervezetek azonos tárgyú
beszerzési igényeit, elvégzi a szükséges összevonásokat.
Az összevont igényeket kötelezettségvállaló szerinti bon-
tásban szerepelteti az ÉBT-ben. Felelõsséggel tartozik a
Kbt. szerinti részekre bontási tilalomra vonatkozó szabá-
lyok betartásáért.

(2) Szakterületét érintõen meghatározza a központi el-
látó szerv(ek) tárgyévi tervezési, beszerzési és ellátási fel-
adatait a központi ellátás körébe tartozó eszközök és kész-
letek vonatkozásában.

(3) Az ÉBT-ben szereplõ ütemezéssel összeállítja a HM
FLÜ által lebonyolítandó beszerzési megbízásokat, a mû-
szaki leírásokat, kodifikációs feladatokat, munkavédelmi
(munkabiztonsági és munkaegészségügyi) és környezet-
védelmi szempontokat, és a minõségbiztosítási, valamint a
minõségirányítási rendszerre vonatkozó követelményeket,
és részt vesz a (köz)beszerzések lebonyolításában.

(4) Irányítja az alárendeltségébe tartozó központi ellátó
szerv(ek)et a beszerzési feladatok végzésében. Önállóan,
vagy az alárendeltségébe tartozó központi ellátó szerv(ek)
útján (köz)beszerzéseket kezdeményez.

(5) A HM VGF-nél – infrastrukturális (köz)beszerzések
esetén a HM IÜ, egyéb (köz)beszerzések esetén a HM
FLÜ útján – jelen utasítás szerinti rendben kezdeményezi
az ÉBT-ben nem szereplõ beszerzések, továbbá a felme-
rülõ módosítási igények kérelmeinek jóváhagyását.

(6) A nemzetbiztonsági célú beszerzésekkel kapcsola-
tos eljárásokat megelõzõen – a 26. § és a 34. § (2) bekezdé-
sében meghatározottak szerint – a HM VGF és a HM VTF
útján – infrastrukturális (köz)beszerzések esetén a HM IÜ
bevonásával – kezdeményezi a Kbt. alkalmazását kizáró
elõzetes döntés meghozatalát.

(7) Biztosítja, hogy a megbízások teljesítéséhez szüksé-
ges pénzügyi fedezet a kötelezettségvállalás szerinti idõ-
ben rendelkezésre álljon.

(8) Döntésre elõkészíti a (köz)beszerzési feladatok mó-
dosításával kapcsolatos javaslatokat, a HM VTF útján kez-
deményezi a feladatváltozás jóváhagyását, melynek meg-
történte után – amennyiben a feladatváltozásnak költség-
vetési elõirányzat módosítási kihatása van – a HM Köz-
gazdasági és Pénzügyi Ügynökség (a továbbiakban: HM
KPÜ) útján kezdeményezi a költségvetési elõirányzatok
módosítását.

(9) Feldolgozza a központi ellátó szerv(ek) által saját
hatáskörben lebonyolított beszerzéseik tárgyában felter-
jesztett jelentéseket.

(10) A tárgyév folyamán alárendeltjei negyedéves,
valamint eseti jelentései alapján elemzi és értékeli a szak-
terület beszerzési helyzetét. Ennek keretében a terv és a
tényadatok összehasonlítása alapján elemzi a tervezett, il-
letve a ténylegesen végrehajtott beszerzések eltéréseit, az
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eltérések okát, majd intézkedik, illetve javaslatokat tesz a
feladatok esetleges módosítására.

A központi ellátó szervek hatásköre és feladatai

10. §

(1) A központi ellátó szervek jogosultak a hatáskörükbe
tartozó egyszerû közbeszerzési értékhatárt el nem érõ érté-
kû áruk és szolgáltatások saját hatáskörben végrehajtott
beszerzésére, kivéve a honvédelmi miniszter vagy a HM
kabinetfõnök külön döntése alapján más honvédelmi szer-
vezet hatáskörébe utalt beszerzéseket.

(2) Jelen utasításban elõírt rendben megtervezik a felsõ-
szintû gazdálkodó szerv által a gazdálkodási körükbe utalt
eszközökre, készletekre, szolgáltatásokra vonatkozó
(köz)beszerzéseket. A saját és hatáskörükbe tartozó, a fel-
sõszintû gazdálkodó szerv által elrendelt beszerzéseket
magába foglaló ÉBT-t a központi ellátó szervezet parancs-
noka a 3. §-ban meghatározott felelõsség figyelembevéte-
lével írja alá és felterjeszti jóváhagyásra.

(3) Az MH szintû gazdálkodó szervezet intézkedésében
meghatározott mértékig és módon, a felsõszintû gazdálko-
dó szervek irányítása mellett, velük együttmûködve részt
vesznek a honvédelmi szervezetek összegzett igényeit tar-
talmazó ÉBT összeállításában.

(4) Vezetik a (köz)beszerzésekkel kapcsolatosan elõírt,
szerzõdéses felek szerinti nyilvántartást, a megrendelést
(pótrendelés, lemondás) és teljesítést. Meghatározzák a
felsõszintû gazdálkodó szervek irányítása mellett a
(köz)beszerzés, a szolgáltatás tárgyára vonatkozó általá-
nos és speciális biztonsági követelményeket, paramétere-
ket, beleértve a környezetvédelmi, a munkavédelmi (mun-
kabiztonsági és munkaegészségügyi) követelményeket is.

(5) A megkötött szerzõdések és egyéb információk
alapján elvégzik az ipari javításba adással kapcsolatos elõ-
készítési feladatokat, végzik a beszerzett eszközök és
anyagok mennyiségi és – a HM FLÜ, infrastrukturális be-
szerzések esetén a HM IÜ bevonásával történõ – minõségi
átvételét. A munkavédelmi (munkabiztonsági) elõkészíté-
si és ellenõrzési feladatokba a HM Központi Ellenõrzési és
Hatósági Hivatalt (a továbbiakban: HM KEHH), a környe-
zetvédelmi feladatokba a HM IÜ-t szükség szerint be kell
vonni.

(6) Kiegyenlítés céljából átadják a beszerzések számláit
az illetékes gazdálkodás támogató és pénzügyi ellátó refe-
ratúra (a továbbiakban: GTPER), illetve önálló pénzügyi
és számviteli szervezet részére, adatokat szolgáltatnak a
reklamációs, jótállással és szavatossággal összefüggõ ügy-
intézéshez. Az analitikus nyilvántartás rendezéséhez az át-
vételi okmányokat is megfelelõ adattartalommal rendelke-
zésre bocsátják.

(7) A más ajánlatkérõ által kötött és saját kötelezettség-
vállalási körükbe tartozó szerzõdés teljesítésérõl a teljesí-
tést követõen, a több évre áthúzódóként jelentkezõ teljesí-

tések esetében a tárgyévet követõ év január 15-ig írásos
jelentést tesznek az ajánlatkérõ, valamint a felsõszintû
gazdálkodó szerv részére.

(8) Negyedévente összesített jelentést terjesztenek fel
szolgálati úton a felsõszintû gazdálkodó szervhez az átvett
eszközökrõl, készletekrõl, szolgáltatásokról, valamint a
saját hatáskörben lebonyolított beszerzésekrõl. Havonta
jelentést készítenek a lekötések helyzetérõl, valamint a be-
szerzések tárgya szerint a beszerzések és a kifizetések
helyzetérõl. A jelentéssel kapcsolatos követelményeket a
felsõszintû gazdálkodó szerv határozza meg.

(9) Az MH szintû gazdálkodó szervezet által meghatá-
rozott mértékben és módon részt vesznek a (köz)beszerzé-
sek dokumentációja összeállításához szükséges követel-
mények kidolgozásában, az eljárások elõkészítésében, le-
bonyolításában.

Pályázatkérõi jogosultsággal felruházott honvédelmi
szervezetek hatásköre és feladatai

11. §

(1) A pályázatkérõi jogosultsággal felruházott honvé-
delmi szervezetek, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egye-
tem (a továbbiakban: ZMNE) és az Állami Egészségügyi
Központ (a továbbiakban: ÁEK) kivételével jogosultak a
40. § (1) bekezdése szerinti beszerzések saját hatáskörben
történõ lebonyolítására. A ZMNE és az ÁEK az egyszerû
közbeszerzési értékhatárt el nem érõ értékû áruk és szol-
gáltatások beszerzését saját hatáskörben nettó 5 millió
Ft-ig hajthatja végre, egyéb esetben köteles a szakterület-
nek megfelelõ ajánlatkérõi jogosultsággal bíró honvédel-
mi szervezetet a beszerzés lefolytatásával megbízni.

(2) A honvédelmi szervezet kidolgozott ÉBT-jét a hon-
védelmi szervezet vezetõje a 3. § (1) bekezdés a) pontban
meghatározott felelõsség figyelembevételével aláírásával
látja el.

(3) Az aláírt tervet, az alárendelt honvédelmi szerveze-
tek az MH ÖHP útján, a HM szervek és egyéb honvédelmi
szervezetek közvetlenül a 12. § szerinti rendben meg-
küldik (felterjesztik) a HM VGF, a HM FLÜ, a HM IÜ
részére.

(4) Jóváhagyott költségvetési keretük összegéig, illetve
a Megbízásban szereplõ kereteken belül – saját hatáskör-
ben végrehajtott beszerzések esetében – a pénzügyi ellen-
jegyzést követõen kötelezettséget vállalhatnak, szerzõdé-
seket (megrendeléseket) köthetnek, módosíthatnak és
bonthatnak fel.

(5) Intézik a saját hatáskörben lefolytatott beszerzési el-
járások során a jogorvoslati, vám és szállítmányozási, rek-
lamációs, valamint a jótállással és a szavatossággal össze-
függõ ügyeket, illetve közremûködnek azok intézésében.

(6) A más ajánlatkérõ által kötött és saját kötelezettség-
vállalási körébe tartozó szerzõdés teljesítésérõl a teljesítést
követõen, a több évre áthúzódóként jelentkezõ teljesítések
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esetében a tárgyévet követõ év január 15-ig írásos jelentést
tesznek az ajánlatkérõ, valamint a felsõszintû gazdálkodó
szerv részére.

(7) A HM VGF által a részükre – ajánlatkérõi bontás-
ban – biztosított ÉBT alapján, összeállítják a hatáskörükbe
utalt közbeszerzéseknek a Kbt. szerinti Éves Összesített
Közbeszerzési Tervét.

IV. Fejezet

A (köz)beszerzések tervezése

Az ÉBT összeállítása és jóváhagyása

12. §

(1) A HM tárca 10 éves terve tárgyidõszakra vonatkozó
részének pontosítása és lebontása után, a költségvetési elõ-
irányzatok tervezésével egy idõben, a pályázatkérõi jogo-
sultsággal felruházott honvédelmi szervezetek az erõfor-
rás terveik alapján, a felsõszintû gazdálkodó szervek szak-
mai irányítása mellett a tárgyévet megelõzõ év október
25-ig összeállítják – a 40. § (2) bekezdés szerinti beszerzé-
seiket is tartalmazó, szervezetszintû – ÉBT-jüket.

(2) A szervezetszintû ÉBT-ben a (köz)beszerzéseket az
a)–c) pontok szerint elkülönítetten kell szerepeltetni. Az
elkészített, és a honvédelmi szervezet vezetõje által aláírt
2. számú melléklet szerinti terv vonatkozó részét a tárgy-
évet megelõzõ év október 31-ig az MH ÖHP alárendeltjei
az MH ÖHP útján, minden egyéb honvédelmi szervezet
közvetlenül megküldi:

a) az inkurrencia kezeléssel kapcsolatos (köz)beszer-
zésekre vonatkozó igényt a HM VGF,

b) az infrastrukturális (köz)beszerzésekre vonatkozó
igényt a HM IÜ,

c) az egyéb szakterületet érintõ (köz)beszerzésekre vo-
natkozó igényt a HM FLÜ részére.

(3) A (2) bekezdésben megjelölt szervezetek a terveket
szakmailag felülvizsgálják, és indokolt esetben döntenek
az egyszerû közbeszerzési értékhatárt el nem érõ összegû
beszerzések összevonásáról. Az összevonásra nem java-
solt tételek, valamint az egyszerû közbeszerzési értékha-
tárt el nem érõ összevont beszerzések a tárca ÉBT-ben
nem szerepelnek, azokat a honvédelmi szervezetek részére
visszaigazolják.

(4) Az ÉBT elkészítése során a 2. számú melléklet I. ré-
szében a tárgyévi elõirányzatok terhére tervezett beszerzé-
seket, a 2. számú melléklet II. részében pedig a tárgyévet
követõ évi elõirányzatok terhére, de a tárgyévben indításra
tervezett beszerzéseket kell feltüntetni. A 2. számú mel-
léklet II. részében szereplõ beszerzések aránya nem halad-
hatja meg a tárgyévre tervezett beszerzések költségvetési
elõirányzat szükségletének 50%-át, de a honvédelmi szer-
vezet tárgyévet követõ év március 31-ig történõ alapvetõ
mûködéséhez szükséges beszerzéseket kötelezõ feltün-
tetni.

(5) A HM FLÜ és a HM IÜ a saját igényterveik és a hon-
védelmi szervezetek tervei alapján elkészítik szakterüle-
tük vonatkozásában az ÉBT-t, majd az esetleges összevo-
násokat követõen november 15-ig megküldik a HM VGF
részére. A HM VGF a szakterületi terveket összesíti és –
együttmûködve a HM VTF-fel – a 10 éves terv tárgyidõ-
szakra vonatkozó része alapján felülvizsgálja, az érintett
honvédelmi szervezetekkel egyeztetve szükség szerint
módosítja az ÉBT-t, majd november 25-ig megküldi a HM
KPÜ részére. Az ÉBT összeállításánál figyelembe kell
venni a hadfelszerelési eszközök és anyagok rendszerbe
(szervezetbe) állításáról és kivonásáról szóló HM utasítás
rendelkezéseit.

(6) A HM KPÜ vezérigazgatója az ÉBT-t – az éves költ-
ségvetési tervjavaslattal történõ egyeztetést követõen –
ellenjegyzi, majd december 2-ig a HM VGF részére meg-
küldi.

(7) A HM VGF az egyeztetett, HM VTB által megtár-
gyalt, és a HM VTB döntésének megfelelõen módosított
ÉBT-t minden év december 10-ig a HM HVKF, a HM
VTISZÁT, a HM JSZÁT, a HM kabinetfõnök és a HM
államtitkár útján jóváhagyásra felterjeszti a honvédelmi
miniszter részére.

(8) Az ÉBT jóváhagyását követõen a HM VGF a jóvá-
hagyott terv HM VTF, HM FLÜ, HM IÜ és a HM KPÜ ré-
szére történõ megküldésével tájékoztatja az érintett honvé-
delmi szervezeteket a terv jóváhagyásáról, illetve az eset-
leges módosításokról.

(9) A HM VGF, a HM FLÜ és a HM IÜ a jóváhagyott
ÉBT alapján a hatáskörébe tartozóan visszaigazolja a pá-
lyázatkérõi jogosultsággal felruházott honvédelmi szerve-
zetek saját beszerzési terveiben szereplõ feladatokat, in-
tézkedik az esetleges módosításokra.

(10) A HM FLÜ és a HM IÜ az ÉBT alapján, a honvé-
delmi szervezetek a visszaigazolt saját beszerzési terveik
alapján február 10-ig kidolgozzák a Kbt. szerinti Éves
Közbeszerzési Tervüket. A HM FLÜ-t, illetve a HM IÜ-t
ajánlatkérõként megbízó honvédelmi szervezetek Éves
Közbeszerzési Tervük egy példányát február 25-ig meg-
küldik a HM FLÜ, illetve a HM IÜ részére.

13. §

A jóváhagyott ÉBT-ben szereplõ (köz)beszerzési eljá-
rások külön engedélyeztetés nélkül kezdeményezhetõk.

Az ÉBT módosításának és az eseti (köz)beszerzések
engedélyeztetésének szabályai

14. §

(1) A honvédelmi szervezetek elemi költségvetésének
jóváhagyását követõen a honvédelmi szervezetek az
ÉBT-ben szereplõ (köz)beszerzési feladataikat pontosít-
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ják, melyeket a 12. § (2) a)–c) pontok szerint egyeztetve a
szolgálati út betartásával a HM VGF részére április 30-ig
megküldenek. A HM VGF a módosítási igényeket össze-
síti és a 10 éves tervvel való összevetésre megküldi a HM
VTF részre. A HM VTF-fel egyeztetett változatot meg-
küldi a HM KPÜ részére ellenjegyzésre. Az ellenjegyzést
követõen a HM VGF intézkedik az ÉBT módosítására, a
jóváhagyott módosítások átvezetésére.

(2) Az ÉBT-ben szereplõ (köz)beszerzések módosítá-
sát, vagy a tervben nem szereplõ, soron kívüli feladatok
(köz)beszerzési igényeit a 3. számú melléklet szerinti Ké-
relem okmányon, az ellenjegyzést követõen a HM VGF és
a HM VTF útján kell engedélyeztetni:

a) a 100 millió Ft becsült értéket el nem érõ beszerzé-
sek esetén a HM VTISZÁT-tal;

b) a 100 millió Ft, vagy azt meghaladó becsült értékû
beszerzések esetén a HM VTISZÁT, a HM kabinetfõnök
és a HM államtitkár útján a honvédelmi miniszterrel.

(3) A Kérelem jóváhagyása után a HM VGF tájékoztatja
az érintett honvédelmi szervezetet a (köz)beszerzés enge-
délyezésérõl, valamint intézkedik az ÉBT módosítására.
Ezt követõen a folyamat megegyezik az ÉBT alapján indí-
tott (köz)beszerzések lefolytatásának rendjével.

(4) Amennyiben a módosítás nem érinti a (köz)beszer-
zés tárgyát, továbbá nem növeli a (köz)beszerzés várható
értékét, akkor a módosítást a HM VTISZÁT-tal kell enge-
délyeztetni.

V. Fejezet

A (köz)beszerzési eljárások lefolytatásának rendje

Közbeszerzések rendje

A megbízás

15. §

(1) Közbeszerzési eljárást csak a jóváhagyott ÉBT alap-
ján elkészített Éves Összesített Közbeszerzési Terv, illetõ-
leg egyedileg engedélyezett közbeszerzéseket a jóváha-
gyott Kérelem megléte esetén lehet kezdeményezni. Az el-
járás kezdeményezõje a megbízás egy példányát – mellék-
letek nélkül – megküldi a HM VGF részére is. ÉBT alapján
az Éves Összesített Közbeszerzési Terv elkészülte elõtt is
kezdeményezhetõ eljárás, de ezeket az eljárásokat a ké-
sõbb kidolgozásra kerülõ Éves Összesített Közbeszerzési
Tervben szerepeltetni kell.

(2) A megbízás nem tartalmazhat utalást a lehetséges
ajánlattevõ(k) személyére.

(3) Az eljárás kezdeményezõje a közbeszerzési eljárás
megindítása elõtt köteles az adott árubeszerzéshez, illetve
szolgáltatás megrendeléséhez szükséges – az (5) bekez-
désben megjelölt – információkat, és nyilatkozatokat úgy
elõkészíteni, hogy azok a megbízás kiadásának idõpontjá-

ban hiánytalanul rendelkezésre álljanak. Az elõkészítés
során az eljárás kezdeményezõje köteles az eljárás tárgyá-
val kapcsolatban érintett honvédelmi szervezetek szakér-
tõivel egyeztetni annak érdekében, hogy a megbízás ki-
adása után az eljárás haladéktalanul megkezdõdhessen.
Az így elõkészített megbízást a kezdeményezõnek olyan
idõpontban kell az ajánlatkérõ részére átadni, hogy az eljá-
rás a törvényes határidõk betartásával lefolytatható le-
gyen, és a beszerzés tárgya az igény kielégítésének idõ-
pontjára rendelkezésre álljon.

(4) Az ajánlatkérõ részére a 4. számú melléklet szerinti
megbízásban meghatározott feladat a megbízás befogadá-
sával kezdõdik és a megbízás tárgyát képezõ termékeknek,
vagy szolgáltatásoknak a megbízó, vagy az általa kijelölt
honvédelmi szervezet képviselõje részére történõ átadását
követõen a számlák rendezésével zárul.

(5) A megbízásnak az alábbi információkat, és nyilatko-
zatot kell tartalmaznia:

a) mindazon lényeges körülményeket, dokumentumo-
kat, amelyek befolyásolják az eljárás fajtáját, illetve a bírá-
lati szempontokat;

b) a közbeszerzés tárgyának megnevezését, Közös Be-
szerzési Szószedet (a továbbiakban: CPV) kódját és a köz-
beszerzésre tervezett áru mennyiségét, illetve szolgáltatás
részletes leírását;

c) a közbeszerzésre biztosított bruttó (nettó + áfa) fede-
zet nagyságát és a költségek elszámolásának rendjét, vala-
mint azt, hogy a tárgyévben korábban ugyanazon forrásból
hajtott-e végre – ha igen, milyen értékben – azonos tárgyú
beszerzést;

d) a közbeszerzési eljárás lezárásaként megkötendõ
szerzõdés teljesítésének határidejét, a szállítások ütemezé-
sét, valamint a teljesítés(ek) helyét;

e) a közbeszerzés tárgyára vonatkozó mûszaki leírást;
f) a jótállással és szavatossággal összefüggõ vállalás,

javítás jogszabályi elõírásoktól eltérõ, elvárt – tervezett –
idõtartamát és feltételeit;

g) az alkatrész-utánpótlás biztosításának jogszabályi
elõírásoktól eltérõ, elvárt – tervezett – idõtartamát és felté-
teleit;

h) a termékkodifikációs célú adatszolgáltatás igényé-
nek elõírásait a vonatkozó HM utasítás szerint;

i) az üzembentartási célú adatszolgáltatás igényének
elõírásait a vonatkozó FMM rendelet és HM utasítás sze-
rint;

j) a közbeszerzés tárgyára vonatkozó minõségbiztosí-
tási és minõségirányítási követelményeket;

k) egyéb specifikációkat, amelyek az egyeztetés során
a közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükségessé vál-
nak;

l) a bizottságokba delegált tagok és szakértõk névsorát;
m) a 6. számú melléklet szerinti nyilatkozatot arról,

hogy a megbízó által delegált bizottsági tagokkal és szak-
értõkkel szemben a Kbt. szerinti összeférhetetlenség nem
áll fenn.
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(6) Ha a közbeszerzés végrehajtása során olyan elõre
nem látott nehézségek és teljesíthetetlen feltételek állnak
elõ, amelyek a megbízásban kapott felhatalmazást megha-
ladják, az ajánlatkérõ a megbízónál kezdeményezi a meg-
bízás módosítását. A megbízás módosításában csak az ere-
deti megbízástól eltérõ feltételeket és feladatokat kell
meghatározni.

(7) A megbízáshoz csatoltan kell megküldeni az eljárás
lefolytatásához szükséges megbízó által megfogalmazott
követelményeket, mûszaki leírást, illetve mindazt az infor-
mációt és nyilatkozatot (a továbbiakban együttesen: mû-
szaki dokumentáció), amelyet a (3) bekezdés szerint az el-
járás kezdeményezõje és az eljárás tárgyával kapcsolatban
érintett honvédelmi szervezetek szakértõi elõzetesen
egyeztettek. Ha a közbeszerzési eljárás jogszerû lefolyta-
tásához szükséges mûszaki dokumentáció nem áll rendel-
kezésre vagy hiányos, errõl a felek jegyzõkönyvet vesznek
fel, amelyben rögzítik, hogy az eljárás megkezdésének mi
az akadálya, illetve a hiányzó dokumentumok pótlása
mennyi idõn belül történik meg. Az ajánlatkérõ a jegyzõ-
könyvet a következõ munkanapon a HM VGF útján felter-
jeszti a HM VTISZÁT részére.

(8) Amennyiben a megbízás és a csatolt okmányok (mû-
szaki dokumentáció) megfelelnek a jelen utasítás, vala-
mint a Kbt. rendelkezéseinek, és tartalmazzák a közbe-
szerzési eljárás realizálásában érintett honvédelmi szerve-
zetek aláírását, az ajánlatkérõ elkészíti a „Megbízás befo-
gadó nyilatkozatot”, melyet a befogadás visszaigazolása
céljából megküldi az eljárás kezdeményezõje részére.

(9) A közbeszerzési eljárás jogszerû lefolytatásáért, és
megfelelõ idõben való végrehajtásáért az ajánlatkérõ fele-
lõssége a megbízás befogadásakor kezdõdik.

(10) A közbeszerzési eljárás kezdeményezõje az eljárás
megindítása után is köteles az eljárás jogszerû és megfe-
lelõ idõben történõ befejezéséhez szükséges segítséget
megadni. Az ajánlatkérõ írásbeli felhívására legfeljebb há-
rom munkanapon belül köteles a kért információt meg-
adni.

(11) A költségviselõ a 7. § (5) bekezdés szerinti elszá-
molás átvételét követõ öt munkanapon belül – az általános
rend szerint – végrehajtja a könyvelési feladásokat és kez-
deményezi az elõlegnek a megfelelõ kiadási elõirányzatot
terhelõ felhasználásként történõ átkönyvelését a Magyar
Államkincstárnál (a továbbiakban: Kincstár).

A közbeszerzési eljárás

16. §

(1) A közbeszerzési eljárást elsõsorban nyílt eljárással
kell lefolytatni. Ha a jogszabályi feltételek fennállnak, más
eljárás is választható.

(2) Amennyiben rendkívüli sürgõsségû közbeszerzés
lefolytatása szükséges, úgy a közbeszerzési eljárás szerep-
lõi a Kbt. rendkívüli sürgõsségre vonatkozó szabályainak
teljes körû alkalmazásával kötelesek eljárni. A sürgõsség
objektív indoklása a közbeszerzési eljárást kezdeményezõ
kötelezettsége és felelõssége.

17. §

(1) Az ajánlatkérõk kötelesek a Kbt. hatálya alá tartozá-
sukról a Közbeszerzések Tanácsát értesíteni a Kbt. hatálya
alá kerülésüktõl számított harminc napon belül. Az értesí-
tésnek tartalmaznia kell a szervezet nevét, elérhetõségét és
a Kbt. szerinti ajánlatkérõi besorolását.

(2) A közbeszerzési eljárásnak a hatályos jogszabályok
szerinti lefolytatásáért – a közbeszerzési eljárást kezdemé-
nyezõ beszerzési igényeinek és egyeztetett követelménye-
inek figyelembevételével, a közbeszerzési szabályzatban
foglaltak alapján – az ajánlatkérõ a felelõs.

(3) Az eljárás kezdeményezõje felelõs a 15. § (5) bekez-
désében meghatározott adatok pontos meghatározásáért és
az ajánlatkérõ részére a megbízással egyidejûleg történõ
megküldéséért.

(4) A közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény és a
dokumentáció összeállításához, valamint a beérkezett
ajánlatok elbírálására az ajánlatkérõnek szakértõi bizottsá-
got kell alakítania. A bizottságba az ajánlatkérõ, illetve a
(köz)beszerzési eljárás kezdeményezõje a saját állomá-
nyából – szükség esetén külsõ szakértõk felkérésével – de-
legálja a bizottsági tagokat.

(5) A HM FLÜ és a HM IÜ minden saját hatáskörbe tar-
tozó (köz)beszerzési eljárása szakmai segítése céljából a
HM kabinetfõnök a szakértõi bizottságba szakértõt dele-
gálhat. A szakértõi bizottságban való közremûködésre
szükség szerint fel kell kérni a (köz)beszerzés tárgyához
kapcsolódó környezetvédelmi szempontok képviseletére a
HM IÜ-t, a munkaegészségügyi szempontok képviseletére
az MH Honvéd Egészségügyi Központot, a tûzvédelmi
szempontok képviseletére a HM KEHH-et, a munkavédel-
mi szempontok képviseletére területi illetékesség szerint a
HM KEHH-et vagy az MH ÖHP-t. A pénzügyi szakértõ
delegálása a HM KPÜ által történik.

(6) Amennyiben a szakértõi bizottság tagjainak kijelölé-
sében az ajánlatkérõ és a kezdeményezõ nem ért egyet, ak-
kor az érintettek álláspontját tartalmazó, ajánlatkérõ által
felterjesztett jelentés alapján a felmerült kérdésben a HM
kabinetfõnök dönt.

18. §

A Kbt.-ben elõírt felhívások, hirdetmények törvényi
elõírásoknak megfelelõ közzétételét az ajánlatkérõ végzi,
amelynek költségét az intézményi költségvetésben (vagy a
feladatra terhelten) tervezi, illetve számolja el.
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19. §

(1) A szakértõi bizottság a beérkezett ajánlatokról írás-
beli szakvéleményt és az eljárás lezárására vonatkozó dön-
tési javaslatot készít, melyet megküld (felterjeszt) az aján-
latkérõnek. A szakértõi bizottság a munkájáról részletes
jegyzõkönyvet köteles készíteni, melynek részét képezik a
tagok indoklással ellátott bírálati lapjai.

(2) A döntési javaslat tartalmazza a választott eljárás
fajtáját a pontos jogszabályhely megjelölésével, a beérke-
zett ajánlatok részletes összefoglaló értékelését, a közbe-
szerzési eljárás nyertes ajánlattevõjének kiválasztására vo-
natkozó javaslatot, a szerzõdés tervezett nettó és bruttó
összegét, valamint az eredményhirdetés idõpontját és a
szerzõdéskötés tervezett idõpontját. Az ajánlatkérõ a dön-
tési javaslatról a kezdeményezõt minden esetben köteles
tájékoztatni.

(3) Amennyiben a költségkihatás a beérkezett közbe-
szerzési ajánlatok elbírálásakor meghaladja az engedélye-
zett összeget, az ajánlatkérõ tájékoztatása alapján az eljá-
rás kezdeményezõje által benyújtott, költségviselõi zára-
dékot tartalmazó, a HM KPÜ által ellenjegyzett, 7. számú
melléklet szerinti „Fedezetbiztosítási kérelem” elnevezésû
nyomtatvány alapján, a HM VGF egyidejû tájékoztatása
mellett az (5) bekezdésben meghatározottak figyelembe-
vételével kihirdethetõ az eredmény.

(4) Az ajánlatkérõ köteles nyilatkozni a közbeszerzési
eljárás lezárására vonatkozó döntésérõl.

(5) Az ajánlatkérõ részletes jelentést készít a közbeszer-
zési eljárás végrehajtásáról, tervezett lezárásáról, amelyet
telefaxon a HM VTF és a HM JSZÁT útján:

a) a 100 MFt értéket el nem érõ közbeszerzések esetén
a HM VTISZÁT;

b) a 100 MFt, vagy azt meghaladó értékû közbeszerzé-
sek esetén a HM VTISZÁT, a HM kabinetfõnök és a HM
államtitkár útján a honvédelmi miniszter részére felter-
jeszt. Amennyiben a felterjesztést követõ tizenöt napon
belül az eredmény kihirdetését érdemben befolyásoló ész-
revétel nem érkezik, az eljárás lezárására vonatkozó dön-
tési javaslatnak megfelelõ eredmény kihirdethetõ.

(6) Az eljárás lezárására vonatkozó döntés alapján, az
eredményhirdetést követõen, az ajánlatkérõ a szerzõdés
tervezetét a közbeszerzési eljárás kezdeményezõjével
egyezteti, valamint elkészíti a 8. számú melléklet szerinti
szerzõdéskivonatot, amit a 44. § (2) bekezdésében megha-
tározottak szerint ellenjegyeztet.

(7) Ezt követõen a vonatkozó jogszabályok szerint az
ajánlatkérõ a szerzõdést a közbeszerzési eljárás nyertesé-
vel megköti.

(8) Eredménytelen eljárás esetén, az ajánlatkérõ ered-
ménytelenség indoklásáról szóló tájékoztatását követõen a
közbeszerzési eljárás kezdeményezõje a költségfedezet to-
vábbi megléte, valamint az igény fennállása esetén külön
engedély nélkül a 15. § szerinti megbízással ismételten
kezdeményezheti az eljárást.

(9) Az ajánlatkérõnek nyilvántartással kell rendelkeznie
a szerzõdés tárgyát képezõ termékek vagy szolgáltatások
teljesítésérõl.

VI. Fejezet

Az infrastrukturális (köz)beszerzési eljárások

lefolytatásának rendje

Általános rendelkezések

20. §

(1) Az utasítás rendelkezéseit az infrastrukturális
(köz)beszerzésekkel kapcsolatosan a VI. fejezetben foglalt
eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) A fejezeti kezelésû elõirányzatokból megvalósuló
beszerzések vonatkozásában a mindenkor hatályos feje-
zeti kezelésû elõirányzatok felhasználási rendjérõl szóló
HM utasítás rendelkezéseit is alkalmazni kell.

(3) A (köz)beszerzési eljárással kapcsolatos dokumen-
tumok megõrzését az ajánlatkérõ által megbízott, az utasí-
tás hatálya alá nem tartozó szervezet is elláthatja, de ezt a
kötelezettségét a megbízási szerzõdésnek tartalmaznia
kell.

(4) A teljes épületfelújításokkal közvetlenül összefüg-
gõ, az építési tervdokumentációkban szereplõ híradó és in-
formatikai beruházások tervezése, finanszírozása a HM IÜ
feladata. Ennek érdekében a felsõszintû gazdálkodó szerv
köteles a szakmai követelményeket, mûszaki elõírásokat
kidolgozni és részt venni a szakmai feladatokban.

A beszerzési tervek módosításának
és az eseti beszerzések engedélyeztetésének rendje

21. §

(1) Az ÉBT-ben szereplõ (köz)beszerzések módosítását
vagy a Tervben nem szereplõ, a közbeszerzési értékhatárt
elérõ vagy meghaladó (köz)beszerzések megindítását – a
(6) bekezdésben foglalt (köz)beszerzések kivételével

a) a 3. sz. melléklet szerinti Kérelem okmányon kell
engedélyeztetni, amennyiben a (köz)beszerzés várható el-
lenértéke eléri vagy meghaladja az építési beruházás Kbt.
szerinti mindenkori értékhatárát, illetõleg;

b) az 5. sz. melléklet szerinti Kisértékû Kérelem okmá-
nyon kell engedélyeztetni, amennyiben a (köz)beszerzés
várható ellenértéke nem éri el az építési beruházás Kbt.
szerinti mindenkori értékhatárát.

(2) A Kérelem jóváhagyására (az eljárás megindításá-
nak engedélyezésére) jogosult tekintetében a 14. § (2) be-
kezdést kell alkalmazni. A Kisértékû Kérelem jóváhagyá-
sára (az eljárás megindításának engedélyezésére) a HM IÜ
vezérigazgatója jogosult.
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(3) A Kérelem és a Kisértékû Kérelem pénzügyi ellen-
jegyzésére a HM KPÜ vezérigazgatója, vagy az általa kije-
lölt személy jogosult.

(4) A Kérelmet a 3. sz. melléklet szerint – a HM IÜ és a
HM VTF útján – az engedélyezõnek kell felterjeszteni
(megküldeni). A Kisértékû Kérelmet az 5. sz. melléklet
szerint kell az engedélyezõ részére felterjeszteni (megkül-
deni).

(5) Az engedélyezésre jogosult személyek távolléte ese-
tén ezen jogkörüket a szervezetszerû helyettesük vagy az
általuk írásban kijelölt személy gyakorolja.

(6) A Kbt. 125. § (3) bekezdés a) pontjában meghatá-
rozott tartalmú (köz)beszerzési eljárás megindításának
engedélyezésére az ajánlatkérõ jogosult. A szükséges
fedezet meglétének igazolása céljából a 7. számú melléklet
szerinti „Fedezetbiztosítási Kérelem” elnevezésû nyom-
tatványt kell készíteni, melynek ellenjegyzésére az a sze-
mély jogosult, aki az alapfeladat megindítását lehetõvé
tevõ nyomtatványt ellenjegyezte.

(7) Amennyiben a lefolytatott (köz)beszerzési eljárás
eredménytelenül zárul, az új (köz)beszerzési eljárás meg-
indítható az eredeti Kérelem, illetve Kisértékû Kérelem
alapján, ha a Kérelemben, illetve a Kisértékû Kérelemben
megadott és engedélyezett feltételek idõközben nem mó-
dosultak.

A megbízás

22. §

(1) Amennyiben az eljárás kezdeményezõje nem azonos
az ajánlatkérõvel, a kezdeményezõ az ÉBT, illetõleg a
jóváhagyott Kérelem alapján írásbeli megbízást ad az
ajánlatkérõnek az eljárás lefolytatására. A megbízásnak
tartalmaznia kell:

a) az ajánlatkérés tárgyának megnevezését és a beszer-
zésre tervezett áru mennyiségét, illetve szolgáltatás részle-
tes leírását;

b) a kiadások elszámolásának rendjét, az eljárás kezde-
ményezõjének kincstári számlaszámát;

c) a beszerzés teljesítésének határidejét, a szállítások
ütemezését, valamint a teljesítés(ek) helyét;

d) a beszerzés tárgyára vonatkozó mûszaki és minõségi
követelményeket, a garanciavállalás, garanciális javítás
idõtartamát;

e) a bíráló bizottságba szavazati joggal delegált tagok
és szakértõk nevét és beosztását;

f) a beszerzés tárgyára vonatkozó – a hatályos jogsza-
bályokon alapuló, sajátos – környezetvédelmi követelmé-
nyeket;

g) egyéb adatokat, amelyek a beszerzési eljárás lefoly-
tatásához szükségesek.

(2) Infrastrukturális (köz)beszerzések esetén „Megbízás
befogadó nyilatkozat” okmányt nem kell készíteni, azon-
ban az ajánlatkérõ a megbízás kézhezvételétõl számított
15 napon belül hiánypótlást köteles kérni a megbízótól,
amennyiben a megbízás nem felel meg az elõírásoknak.

Döntés

23. §

(1) A beérkezett ajánlatok elbírálására írásban bíráló
bizottságot kell kijelölni. A bíráló bizottság alakítására az
ajánlatkérõ jogosult. A bizottság javaslattételi és vélemé-
nyezési jogkörrel rendelkezik.

(2) A bíráló bizottságba a kezdeményezõ minden eset-
ben a használó honvédelmi szervezet vezetõje, illetõleg
– amennyiben a használó honvédelmi szervezet vezetõje
és az objektumparancsnok különbözõ személy – az objek-
tumparancsnok a nemzeti értékhatárokat meghaladó be-
szerzések esetén 1–1 nyilatkozattételre jogosult, szavazati
joggal rendelkezõ tagot delegál. A bíráló bizottsági tagok a
vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok figyelembe-
vételével delegálhatóak.

(3) Az ajánlatok elbírálása során a bíráló bizottságnak
meg kell vizsgálnia, hogy az ajánlatok megfelelnek-e az
ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a jog-
szabályokban meghatározott követelményeknek. Ezután a
bíráló bizottság az ajánlati felhívásban meghatározott bírá-
lati szempontok alapján értékeli az ajánlatokat és döntési
javaslatot készít. A döntési javaslatnak a beérkezett ajánla-
tokról rövid összefoglaló értékelést kell tartalmaznia,
valamint javaslatot a közbeszerzési eljárás nyertes ajánlat-
tevõjének kiválasztásához. A döntési javaslatban fel kell
tüntetni, hogy a kezdeményezõ, továbbá – a nemzeti érték-
határokat meghaladó beszerzések esetén – a használó szer-
vezet parancsnoka, illetve az objektumparancsnok a dön-
tési javaslatban foglaltakkal egyetért-e.

(4) Döntésre az ajánlatkérõ honvédelmi szervezet veze-
tõje jogosult az ajánlatok értékelését követõen, a bíráló
bizottság által kialakított döntési javaslat figyelembevéte-
lével.

(5) Amennyiben a nyertesnek javasolt ajánlat vállalási
ára meghaladja az eredetileg tervezett és jóváhagyott ki-
adási elõirányzatot, az eljárást csak abban az esetben nyil-
váníthatja eredményesnek a döntéshozó, ha a szükséges
pénzügyi különbözet is rendelkezésre áll. A különbözet
meglétének igazolása céljából – az ajánlatkérõ tájékozta-
tása alapján – az eljárás kezdeményezõje által benyújtott,
költségviselõi záradékot tartalmazó 7. számú melléklet
szerinti „Fedezetbiztosítási kérelem” elnevezésû nyomtat-
ványt kell készíteni, amely alapján, a (6) bekezdésben
meghatározottakat figyelembe véve hirdethetõ ki az ered-
mény. A „Fedezetbiztosítási kérelem” ellenjegyzésére
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azon személy jogosult, aki a feladat egyedi engedélyezte-
tése esetén a Kérelem, illetõleg a Kisértékû Kérelem ok-
mány ellenjegyzésére jogosultággal rendelkezik.

(6) Amennyiben a (köz)beszerzés várható ellenértéke
és/vagy a szerzõdéskötésre javasolt ajánlattevõk által meg-
ajánlott tényleges ellenérték meghaladja az építési beruhá-
zás mindenkori közbeszerzési értékhatárát, az ajánlatkérõ-
nek a beszerzési eljárás lefolytatását követõen, a (5) bekez-
désben foglalt döntés meghozatalát megelõzõen – a 21. §
(6) bekezdésben foglalt (köz)beszerzés kivételével – az el-
járásról jelentést kell készítenie a nyertesként szerzõdéskö-
tésre javasolt ajánlattevõk megjelölésével, és azt fel kell ter-
jesztenie a 19. § (5) bekezdésnek megfelelõen. Ha tizenöt
napon belül az eljárás lezárását érdemben befolyásoló ész-
revétel nem érkezik, a (5) bekezdésben foglalt döntés meg-
hozható, az eljárás eredménye kihirdethetõ.

(7) Az eljárás eredménye alapján a szerzõdés megköté-
sére az ajánlatkérõ vagy megbízottja jogosult. A szerzõ-
déstervezetet a kezdeményezõvel egyeztetni kell.

Nemzetbiztonsági célú infrastrukturális
beszerzések

24. §

Az infrastrukturális nemzetbiztonsági célú beszerzések
során a 21–23. §-okban foglaltakat alkalmazni kell.

25. §

A nemzeti értékhatárokat el nem érõ becsült értékû be-
szerzések esetén a HM JSZÁT jogosult annak eldöntésére,
hogy az adott beszerzés érint-e államtitkot, szolgálati tit-
kot, illetõleg alapvetõ biztonsági, nemzetbiztonsági érde-
ket, illetve különleges biztonsági intézkedést igényel-e.
Az erre vonatkozó javaslatot az eljárás kezdeményezõjé-
nek a HM VTISZÁT útján kell a HM JSZÁT részére fel-
terjesztenie.

26. §

A Kbt. alkalmazását kizáró döntési javaslatot a HM IÜ,
a HM VGF, a HM VTF, a HM VTISZÁT, a HM JSZÁT, a
HM kabinetfõnök és a HM államtitkár útján kell a honvé-
delmi miniszter részére felterjeszteni. A javaslatnak az Or-
szággyûlés illetékes bizottsága részére történõ továbbítá-
sát és a Kbt. alkalmazását kizáró döntés iránti kérést a hon-
védelmi miniszter kezdeményezi. A felterjesztés elkészí-
téséért a kezdeményezõ honvédelmi szervezet felel, a tárca
képviseletét az Országgyûlés illetékes bizottsága elõtt a ki-
jelölt honvédelmi szervezet vezetõje látja el.

A közbeszerzési értékhatárt el nem érõ értékû
infrastrukturális beszerzések

27. §

(1) A honvédelmi szervezetek az e paragrafus alá tar-
tozó beszerzéseiket a jóváhagyott, illetve módosított elõ-
irányzataik terhére, továbbá a központi költségvetésbõl
származó, valamint egyéb bevételi elõirányzataik teljesü-
lésével összhangban – amennyiben a beszerzés és a kivite-
lezés során a jogszabályok és az egyéb szabályozók által
elõírt feltételeket biztosítani tudják – a (2)–(4) bekez-
désekben, valamint a 40–42. paragrafusokban foglaltak
figyelembevételével saját hatáskörben valósíthatják meg.

(2) Az építési munkák esetén a Kisértékû Kérelem jóvá-
hagyására (az eljárás megindításának engedélyezésére) a
HM IÜ vezérigazgatója, pénzügyi ellenjegyzésére a költ-
ségviselõ GTPER, illetve az önálló pénzügyi és számviteli
szervezet vezetõje jogosult.

(3) Az eljárás kezdeményezõje a Kisértékû Kérelem
okmányon annak jóváhagyása esetén megbízást adhat a
HM IÜ részére az eljárás lefolytatására.

(4) Amennyiben az eljárás kezdeményezõje az eljárást
saját hatáskörben kívánja lefolytatni, de mûszaki ellenõrt a
beszerzés alapján elvégzendõ munkálatokhoz – saját állo-
mányából – nem tud biztosítani, köteles a Kisértékû Kére-
lem okmányon a HM IÜ-tõl mûszaki ellenõr biztosítását
kérni.

VII. Fejezet

A (köz)beszerzési eljárásokkal kapcsolatos
sajátos szabályok

Keretmegállapodások alkalmazásának
sajátos szabályai

28. §

(1) A honvédelmi szervezetek folyamatos mûködéséhez
szükséges áruk és szolgáltatások beszerzését, több évre át-
nyúló (hadi)technika fenntartás, modernizáció, fejlesztés
célú, valamint inkurrencia hasznosítási feladatokat keret-
megállapodásos eljárás alkalmazásával is meg lehet
oldani.

(2) A keretmegállapodásos eljárással lebonyolítandó
beszerzések tervezése során az ÉBT-ben csak a tárgyévi
beszerzési igényt kell jóváhagyatni, ugyanakkor az ÉBT
„Kimutatás a több költségvetési évet érintõ beszerzések-
rõl” elnevezésû részében a teljes futamidõre (legfeljebb
négy év) tervezett beszerzési igényeket is szerepeltetni
kell.
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29. §

(1) A keretmegállapodásban foglalt teljes futamidõre
tervezett beszerzési feladat lebonyolítása a 15. § (5) bekez-
désben, illetve a 22. § (1) bekezdésben meghatározott mó-
don kiadott megbízással indul. A megbízásban a jelen uta-
sításban meghatározottakon felül szerepeltetni kell a teljes
beszerzendõ mennyiséget (szolgáltatás mértékét), a terve-
zett bruttó költséget, a tervezett éves lebontást, az induló
év adatait.

(2) A keretmegállapodás pénzügyi keretein belül reali-
zálandó éves feltöltés a 15. §-ban, illetve a 22. §-ban meg-
határozott módon kiadott megbízással indítható, melyben
a tárgyévre vonatkozó beszerzés adatait kell szerepeltetni.
Megbízás nélkül kiegészítõ megállapodás nem köthetõ.

(3) Az éves kiegészítõ megállapodás szerzõdéskivona-
tát kötelezettségvállalóként a megbízó által a megbízásban
kijelölt kötelezettségvállaló honvédelmi szervezet vezetõ-
je, beszerzõként minden esetben a HM FLÜ, illetve a HM
IÜ vezérigazgatója írja alá.

Központosított közbeszerzési eljárás lefolytatásának
rendje

30. §

(1) Az országosan kiemelt termékek és szolgáltatások
beszerzéseinél az R3.-ban meghatározott szabályok sze-
rint kell eljárni. E termékek, szolgáltatások jegyzékét az
R3. 1. számú melléklete tartalmazza.

(2) A központosított közbeszerzés alá vont kiemelt ter-
mékek teljes körére a Kormány kijelölt központi beszerzõ
szervezete (a továbbiakban: KKBSZ) felé igénybejelen-
tésre jogosult:

a) az MH vonatkozásában – a b) pont kivételével – ki-
zárólagosan a HM FLÜ a központosított termékek teljes
körére;

b) a HM IÜ azon országosan kiemelt termékek körére,
amelyek tekintetében nincsenek ellátásra más honvédelmi
szervezethez utalva, illetve a bútorok országosan kiemelt
termékkörére kizárólagosan;

(3) A (2) bekezdésben meghatározott szervezetek
(a továbbiakban: igénybejelentõk) a kiemelt termékek
közbeszerzését a Kbt. szabályaival összhangban saját ha-
táskörben is megvalósíthatják, a R3. 7. § (1) bekezdésében
foglaltak fennállása esetén az R3. 7. § (2)–(4), valamint a
8–9. § elõírásainak betartása mellett.

(4) Az igénybejelentõk kötelesek a központosított köz-
beszerzési portálon keresztül elektronikusan a központosí-
tott közbeszerzési rendszerbe bejelentkezni, az adataikban
bekövetkezett változásokat öt munkanapon belül bejelen-
teni.

(5) Az igénybejelentõ a 11. § (7) bekezdése szerint ki-
dolgozott Éves Közbeszerzési Terv – a Kbt. szerinti éves
összesített közbeszerzési terv – központosított közbeszer-

zés alá tartozó tételeit az R3. 17. § (2) bekezdése által elõírt
határidõben köteles a közbeszerzési portálon elektroniku-
san rögzíteni.

(6) Az igénybejelentõk az országosan kiemelt termékek
beszerzési forrásairól a KKBSZ honlapján (http://www.
kozbeszerzes.gov.hu/) közzétett tájékoztatás alapján érte-
sülnek.

(7) Az igénybejelentõk adatszolgáltatási kötelezettsége-
iket, illetve eljárási cselekményeiket a KKBSZ felé kötele-
sek az elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények
szabályairól, valamint az elektronikus úton történõ közbe-
szerzés szabályairól szóló külön jogszabály alapján gya-
korolni, amint az abban foglaltakat megvalósító rendszer
arra alkalmassá válik.

(8) Az igénybejelentõ a központosított közbeszerzési
eljárás során a R3. 28. § (1) és (2), valamint a 29. § (1) be-
kezdése szerinti eljárásmódokat alkalmazhatja.

31. §

(1) A honvédelmi szervezetek a központosított közbe-
szerzés hatálya alá tartozó elsõ negyedévre vonatkozó be-
szerzési igényeiket a normatíva szám és minden egyes nor-
matíva számra vonatkozó becsült összeg megadásával feb-
ruár 20-ig, majd ezt követõen negyedévente május,
augusztus és november 20-ig a központi ellátó szerv részé-
re megküldik (elektronikusan is). Az állami normatíva
szám és az egyes normatíva számhoz tartozó becsült
összeg alapján összesített igényeket a központi ellátó
szerv az MH ÖHP útján, annak jóváhagyásával március
1-ig, majd ezt követõen negyedévente június, szeptember
és december 1-ig továbbítja az igénybejelentõ részére. A
miniszter alárendeltségébe tartozó honvédelmi szerveze-
tek március 1-ig, majd ezt követõen negyedévente június,
szeptember és december 1-ig továbbítják a következõ ne-
gyedévre vonatkozó beszerzési igényeiket közvetlenül az
igénybejelentõk részére. A tárgyévet követõ egész évi
szolgáltatásra vonatkozó igényeket az MH ÖHP és a mi-
niszter alárendeltségébe tartozó honvédelmi szervezetek
tárgyév október 31-ig megküldik az igénybejelentõ részé-
re.

(2) Az állami normatíva számok táblázatát a HM FLÜ a
(köz)beszerzési hirdetmények közzétételére kialakított
honlapján teszi közzé.

(3) A HM IÜ hatáskörébe tartozó beszerzések tekinteté-
ben a honvédelmi szervezetek a központosított közbeszer-
zés hatálya alá tartozó beszerzési igényeiket a HM IÜ
részére április 1-jéig, majd ezt követõen negyedévente
június, szeptember és december 1-ig küldik meg.

(4) A honvédelmi szervezetek az igényeiket az MH
ÖHP útján, az MH ÖHP által történõ összesítést követõen,
a miniszter alárendeltségébe tartozó honvédelmi szerveze-
tek közvetlenül az igénybejelentõ részére megküldendõ
„Megbízás kiemelt termék beszerzésére” nyomtatványon
kezdeményezik.
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(5) A megbízásnak tartalmaznia kell a 4. sz. melléklet-
ben felsoroltakon kívül:

a) a beszerezni kívánt termék vagy szolgáltatás állami
normatíva számát;

b) a beszerzés bruttó költségkihatását normatíva szá-
monként részletezve;

c) az ÉBT számot és a negyedéves igénybejelentés
nyilvántartási számát, illetve amennyiben nem szerepel az
ÉBT-ben, az igénybejelentõnek megküldött negyedéves
beszerzési igény nyilvántartási számát (soron kívüli meg-
bízás esetén a „Közbeszerzési engedélyezési kérelem”
számát.).

Védelmi célú beszerzések lefolytatásának rendje

32. §

(1) A védelmi célú beszerzéseket az R1.-ben meghatá-
rozottak szerint kell lefolytatni.

(2) A védelmi célú beszerzések tekintetében a
12–16. §-ban meghatározottakat megfelelõen alkalmazni
kell.

33. §

(1) A külföldi szervezetek által felajánlott haditechnikai
eszköz, harcanyag beszerzését és védelmi szolgáltatás
megrendelését az R1.-ben meghatározottak szerint kell
végrehajtani.

(2) A beszerzés jogalapja az R1.-ben meghatározott
szintû szervezetek által megkötött megállapodás, egyez-
mény, vagy jegyzõkönyv.

(3) A beszerzési eljárás megindítását a felsõszintû gaz-
dálkodó szerv kezdeményezheti.

Nemzetbiztonsági célú beszerzések lefolytatásának
rendje

34. §

(1) Nemzetbiztonsági célú beszerzési eljárások lefolyta-
tására az R2. szabályait kell alkalmazni. A nemzeti érték-
határt elérõ és meghaladó értékû beszerzésekre az R2. ha-
tálya csak abban az esetben terjed ki, ha vonatkozásukban
az Országgyûlés illetékes bizottsága elõzetesen a Kbt. al-
kalmazását kizáró döntést hozott.

(2) A Kbt. alkalmazását kizáró döntési javaslatot a HM
VGF, a HM VTF, a HM VTISZÁT, a HM JSZÁT, a HM
kabinetfõnök és a HM államtitkár útján kell a honvédelmi
miniszter részére felterjeszteni. A javaslatnak az Ország-
gyûlés illetékes bizottsága részére történõ továbbítását és a
törvény alkalmazását kizáró döntés iránti kérést a hon-
védelmi miniszter kezdeményezi. A felterjesztés elkészí-

téséért a kezdeményezõ honvédelmi szervezet felel, a tárca
képviseletét az Országgyûlés illetékes bizottsága elõtt a ki-
jelölt honvédelmi szervezet vezetõje látja el.

(3) Az eljárások lefolytatásának rendjére a 12–16. §-ban
meghatározottakat megfelelõen alkalmazni kell.

A NATO Biztonsági Beruházási Program keretében
megvalósuló beszerzések lefolytatásának rendje

35. §

A NATO Biztonsági Beruházási Programjához kapcso-
lódó beszerzéseket az R4.-ben meghatározottak szerint
kell lefolytatni, megfelelõen alkalmazva a 12–16. §-ban
meghatározottakat.

A NATO reagáló erõkbe vagy más nemzetközi
szervezetek által irányított válságkezelési

és békefenntartó mûveletekben történõ részvételre
felajánlott erõk felszerelésének (köz)beszerzése

36. §

(1) A felajánlott erõk haditechnikai eszköz, harcanyag
beszerzését és védelmi szolgáltatás megrendelését az
R1.-ben meghatározottak szerint kell végrehajtani.

(2) A beszerzés indításának jogalapja a felajánlott erõk
felállítását és felszerelését elrendelõ országgyûlési, illetve
kormányhatározat, valamint a végrehajtásra kiadott belsõ
rendelkezés. Az ÉBT-ben nem szereplõ beszerzések indí-
tása során a 14. §-ban, illetve a 21. §-ban meghatározotta-
kat megfelelõen alkalmazni kell.

(3) A beszerzendõ eszközöket és felszereléseket (pontos
megnevezés, mennyiség) az elrendelõ intézkedés végre-
hajtására kiadott intézkedésben, illetve szakutasításban
(vagy annak mellékletében) kell tételesen felsorolni.

(4) A beszerzési eljárást a felajánlott erõk felállítását el-
rendelõ intézkedés hatálybalépésének idõpontjától számí-
tott 30 napon belül kell kezdeményezni, amelyért az intéz-
kedés végrehajtásáról szóló szakutasítást vagy intézkedést
kiadó parancsnok felel. A kezdeményezõ okmányhoz csa-
tolni kell a HM KPÜ által ellenjegyzett 7. számú melléklet
szerinti „Fedezetbiztosítási kérelem” elnevezésû nyomtat-
ványt.

37. §

(1) Az országhatáron kívül feladatot teljesítõ honvédel-
mi szervezetek egyszerû közbeszerzési értékhatárt el nem
érõ értékû (köz)beszerzéseit, a honvédelmi szervezet szol-
gálati úton megküldött anyagigénylése alapján, a felsõ-
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szintû gazdálkodó szervek által összeállított megbízás
szerint, a beszerzendõ áruk és szolgáltatások fajtájától füg-
gõen a HM FLÜ, a HM IÜ vagy a központi ellátó szerveze-
tek végzik.

(2) Az egyszerû közbeszerzési értékhatárt elérõ vagy
meghaladó értékû (köz)beszerzéseket a HM FLÜ, illetve a
HM IÜ a jelen utasítás alkalmazásával végzi.

(3) A beszerzési eljárás megindítását a felsõszintû
gazdálkodó szerv kezdeményezheti. A kezdeményezõ ok-
mányhoz csatolni kell a beszerzéssel, szállítással, egyéb
költségekkel kapcsolatos költségviselõi záradékot tartal-
mazó, a HM KPÜ által ellenjegyzett 7. számú melléklet
szerinti „Fedezetbiztosítási kérelem” elnevezésû nyomtat-
ványt.

A nemzetközi hadgyakorlatokon részt vevõ honvédelmi
szervezetek áru és szolgáltatás beszerzésének rendje

38. §

(1) A nemzetközi hadgyakorlaton részt vevõ honvédel-
mi szervezetek ellátása biztosításához szükséges áru és
szolgáltatás beszerzését – amennyiben ilyen aláírásra ke-
rül – a befogadó nemzeti támogatásról szóló nemzetközi
megállapodás alapján kell biztosítani.

(2) Az (1) bekezdés szerinti nemzetközi megállapodás
hiányában a 32. §-ban meghatározottak szerint kell eljárni.

(3) A kezdeményezõ okmányhoz csatolni kell a beszer-
zéssel, szállítással, egyéb költségekkel kapcsolatos, költ-
ségviselõi záradékot tartalmazó, HM KPÜ által ellenjegy-
zett 7. számú melléklet szerinti „Fedezetbiztosítási kére-
lem” elnevezésû nyomtatványt.

A jövedéki termékek (köz)beszerzésének rendje

39. §

A jövedéki termékeket kizárólag a jövedéki adóról és a
jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól
szóló 2003. évi CXXVII. törvény rendelkezéseinek betar-
tásával lehet beszerezni, értékesíteni.

Az egyszerû közbeszerzési értékhatárt el nem érõ becsült
értékû beszerzések lefolytatásának rendje

40. §

(1) Az önálló költségvetéssel rendelkezõ, jogi személyi-
séggel felruházott honvédelmi szervezetek a 11. § (1) be-
kezdés szerinti kivételekkel az egyszerû közbeszerzési ér-
tékhatárt el nem érõ becsült értékû beszerzéseiket az elõ-
irányzataik terhére saját hatáskörben valósítják meg.

(2) A honvédelmi szervezeteknek az éves költségvetési
törvényben meghatározott egyszerû közbeszerzési érték-
határt el nem érõ, de árubeszerzés és szolgáltatás megren-
delése esetén az 500 ezer Ft, építési beruházás esetén a
2 millió Ft értékhatárt elérõ vagy azt meghaladó becsült ér-
tékû, saját hatáskörben végrehajtásra kerülõ beszerzési el-
járásának lefolytatása során a 41. § szerinti eljárási rendet
kell alkalmazni.

(3) A (2) bekezdés szerinti beszerzésekre vonatkozó ter-
vet 12. § (2)–(3) bekezdésnek megfelelõen kell jóváha-
gyatni.

(4) Az árubeszerzés és szolgáltatás megrendelése esetén
az 500 ezer Ft, építési beruházás esetén a 2 millió Ft érték-
határt el nem érõ becsült értékû beszerzések lefolytatása
során is törekedni kell a gazdaságosság, az esélyegyenlõ-
ség és versenysemlegesség kritériumainak érvényesíté-
sére, lehetõleg több árajánlat bekérésére.

(5) Az (1) bekezdés szerinti beszerzési eljárásokról hir-
detményt nem kell közzétenni.

41. §

(1) A beszerzés megkezdése elõtt írásban legalább há-
rom pályázatot kell bekérni.

(2) A pályázati felhívásnak legalább a következõket kell
tartalmaznia:

a) a pályázatot bekérõ nevét, címét, telefon- és telefax-
számát (e-mail címét);

b) a beszerzés tárgyát, mennyiségét, a beszerzési mû-
szaki leírást, illetve a minõségi követelményeket, teljesít-
ménykövetelményeket;

c) a szerzõdés meghatározását (vállalkozási, keretszer-
zõdés stb.);

d) a szerzõdés idõtartamát vagy a teljesítés határidejét;
e) a teljesítés helyét;
f) az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételeit;
g) a pályázatok bírálati szempontjait;
h) az alkalmassági követelményeket;
i) a pályázat benyújtásának határidejét, a benyújtás cí-

mét;
j) a pályázati felhívás megküldésének napját.
(3) A pályázatot bekérõ honvédelmi szerv az ajánlatok-

ról szükség szerint tárgyalást kezdeményezhet.
(4) A beszerzési mûszaki leírásnak a beszerezni kívánt

áru vagy szolgáltatás egyértelmû beazonosításához szük-
séges meghatározását kell tartalmazni, azonban ez nem
tartalmazhat egy meghatározott szállítóra vonatkozó uta-
lást.

(5) Ha nem érkezik be három pályázat, a beérkezett pá-
lyázat(ok) alapján kell dönteni.

(6) A nyertes pályázót elsõsorban a legalacsonyabb
ellenszolgáltatás, vagy több áruféleséget, illetve szolgálta-
tási igényt tartalmazó pályázat bekérése esetén az összes-
ségében legkedvezõbb pályázat alapján kell kiválasztani.
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(7) Indokolt esetben a nyertes pályázó kiválasztása a
legrövidebb teljesítési határidõ alapján is történhet, de eb-
ben az esetben is törekedni kell a gazdaságosság kritériu-
mainak biztosítására, vizsgálni kell az árajánlatokat, és az
elfogadott pályázat árajánlata a legalacsonyabb ellenszol-
gáltatást tartalmazó pályázat árajánlatát 10 százaléknál na-
gyobb mértékben nem haladhatja meg.

(8) A pályázatot bekérõ honvédelmi szervezet köteles
nyilatkozatot kérni az ajánlattevõk szállítási, szolgáltatási
referenciáiról, valamint pénzügyi alkalmasságáról.

(9) Azonos teljesítési feltételek esetén a pályázatot be-
kérõ honvédelmi szervezet tárgyalás útján köteles a nyer-
tes pályázót kiválasztani. A tárgyalásról jegyzõkönyvet
kell készíteni.

(10) A benyújtási határidõ lejárta elõtt tilos a pályázatok
értékelését megkezdeni.

(11) A pályázatok értékelésérõl jegyzõkönyvet kell ké-
szíteni.

(12) A pályázatok lefolytatását követõen, a szerzõdés-
kötés elõtt az MH ÖHP alárendeltjei az MH ÖHP részére,
a többi honvédelmi szervezet a 12. § (2) bekezdés
a)–c) pontjában megjelölt szervezetek részére döntési
javaslatot terjeszt fel a pályázat végrehajtásáról, tervezett
lezárásáról. Amennyiben a felterjesztést követõ 10 napon
belül észrevétel nem érkezik, a döntési javaslatnak meg-
felelõ eredmény kihirdethetõ, a szerzõdés megköthetõ.

(13) Az eljárás során keletkezõ iratokat az ügyviteli sza-
bályok betartásával iktatni kell, és 5 évig meg kell õrizni.

(14) E paragrafus szerinti eljárás alapján olyan szerzõ-
dés is köthetõ, amely alapján a lekötött keret erejéig egyedi
megrendelésekkel (kiegészítõ megállapodásokkal) lehet
lehívni a szerzõdésben szereplõ árut, szolgáltatást. A szer-
zõdés futamideje nem haladhatja meg a költségvetési évet,
szerzõdésben foglalt teljesítés a költségvetési év utáni idõ-
szakra nem húzódhat át.

42. §

(1) Nem kell a 41. § szerinti eljárási rendet alkalmazni
akkor:

a) ha elõre nem látható okból elõállt rendkívüli sürgõs-
ség miatt nem lehetséges az alkalmazása, amely azonban
nem eredhet a pályázatot bekérõ honvédelmi szervezet
mulasztásából;

b) árubeszerzés esetén, ha a korábban beszerzett áru
részbeni kicserélése vagy bõvítése szükséges, és a nyertes
pályázó más pályázóval történõ helyettesítése eltérõ, nem
illeszkedõ áruk beszerzését eredményezné;

c) építési munka és szolgáltatás megrendelése esetén,
ha a korábban megkötött szerzõdésben szereplõ, de elõre
nem látható okok miatt kiegészítõ építési munka vagy
szolgáltatás megrendelése szükséges;

d) ha a szerzõdést mûszaki-technikai sajátosságok, mû-
vészeti, sport, kulturális vagy kegyeleti szempontok, kizá-

rólagos jogok védelme vagy biztonsági szempontok miatt
háromnál kevesebb szervezet, vagy személy képes teljesí-
teni;

e) a beszerzés kivételesen kedvezõ feltételei csak rövid
ideig állnak fenn, és az ellenszolgáltatás a piaci áraknál lé-
nyegesen alacsonyabb.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben a honvé-
delmi szervezet vezetõje részére készített döntési javaslat-
ban az eljárás alkalmazását kizáró indokolást rögzíteni
kell.

VIII. Fejezet

A pénzügyi ellenjegyzés rendje

43. §

(1) A kiadási elõirányzatokat terhelõ fizetési (vagy más
teljesítési) kötelezettség vállalása a honvédelmi szervezet
vezetõjének, vagy az általa megbízott személynek a hatás-
köre.

(2) (Köz)beszerzésre irányuló kötelezettségvállalás
(szerzõdéskötés) csak írásban és elõzetes ellenjegyzési el-
járás lefolytatása után vállalható.

(3) Az ellenjegyzésre jogosultnak az ellenjegyzést meg-
elõzõen meg kell gyõzõdnie arról, hogy:

a) a kötelezettségvállalás tárgyával összefüggõ, jóvá-
hagyott kiadási elõirányzat fel nem használt, illetve le nem
kötött része, illetve a befolyt vagy várhatóan befolyó bevé-
tel biztosítja-e a fedezetet;

b) az elõirányzat felhasználási terv szerint a kifizetés
idõpontjában a fedezet rendelkezésre áll-e;

c) a kötelezettségvállalás nem sérti-e a gazdálkodásra
vonatkozó szabályokat.

(4) „Az ellenjegyzés nélküli kötelezettségvállalást a
szükséges pénzügyi fedezet meglétére tekintettel tudomá-
sul vettem” záradékkal kell ellátni a szerzõdéskötések
megtörténte után ellenjegyzésre felterjesztett szerzõdéski-
vonatokat, tanúsítványokat. A honvédelmi szervezet veze-
tõje a mulasztást köteles kivizsgálni, majd a vizsgálat
eredményérõl a HM KPÜ-t tájékoztatni.

(5) A HM KPÜ Ellenõrzési és Ellenjegyzési Igazgató-
sága jogosult a (köz)beszerzési eljárással összefüggõ el-
lenjegyzési tevékenységet, valamint az ahhoz kapcsolódó
okmányokat ellenõrizni.

(6) Hiányos dokumentáció esetében az okmányok átvé-
tele nélkül a 9. sz. melléklet szerinti „Intézkedési lap a hiá-
nyosan beterjesztett ellenjegyzési okmányokról” doku-
mentum kitöltésével a GTPER vezetõk, valamint az önálló
pénzügyi és számviteli szervezetek vezetõi kötelesek fel-
jegyzést készíteni. Értelemszerûen ugyanezt a nyomtat-
ványt kell alkalmazni a HM KPÜ ellenjegyzési szakállo-
mányának is.
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A közbeszerzések, a központosított közbeszerzések,
valamint a védelmi és a nemzetbiztonsági célú

beszerzések ellenjegyzésének rendje

44. §

(1) A közbeszerzéseket, a központosított közbeszerzé-
seket, valamint a védelmi és a nemzetbiztonsági célú be-
szerzéseket egyedileg a 8. számú melléklet szerinti „Szer-
zõdéskivonat az ellenjegyzési eljáráshoz” okmányon a
szerzõdéskötést megelõzõen ellenjegyeztetni kell.

(2) A szerzõdéskivonat ellenjegyzése a HM KPÜ vezér-
igazgató hatáskörébe tartozik, aki az ellenjegyzési jogkört
az általa kijelölt személy részére átruházhatja.

(3) A szerzõdés tervezet alapján 3 példányban kell a
szerzõdéskivonatot elkészíteni az alábbi elosztó szerint:

1. sz. pld.: Költségviselõ GTPER, illetve önálló pénz-
ügyi és számviteli szervezet

2. sz. pld.: Kötelezettségvállaló
3. sz. pld.: Irattár (Ajánlatkérõ)
(4) Az ajánlatkérõnek a szerzõdéskivonathoz mellé-

kelnie kell az ajánlatkérõi döntési okmány másolatát.
Amennyiben a közbeszerzés a 14. § (2) bekezdése szerint
engedélyeztetett, a szerzõdéskivonathoz mellékelni kell a
jóváhagyott Kérelem másolatát is. Amennyiben a beszer-
zés a 24. § vagy a 34. § hatálya alá tartozik, a szerzõdéski-
vonathoz mellékelni kell az Országgyûlés illetékes bizott-
ságának a Kbt. alkalmazását kizáró döntését is.

(5) Az ajánlatkérõ aláírásával ellátva adja át a szükséges
számú szerzõdéskivonatokat, valamint a mellékleteket a
költségviselõ GTPER, illetve az önálló pénzügyi és szám-
viteli szervezet vezetõjének.

(6) A költségviselõ GTPER, illetve az önálló pénzügyi
és számviteli szervezet vezetõje megvizsgálja a szerzõdés-
kivonat és a mellékletek formai és tartalmi megfelelõségét
és a szükséges kincstári elõirányzati szabad keretet, illetve
ennek hiányában az elõirányzat felhasználási engedély
meglétét, majd meghatározott formában kitölti a pénzügyi
és számviteli záradékot a szerzõdéskivonat valamennyi
példányán, és egyidejûleg leköti a szükséges elõirányzatot
a tervezett teljesítéseknek megfelelõ idõpontokra.

(7) A költségviselõ GTPER, illetve az önálló pénzügyi
és számviteli szervezet vezetõje a szükséges kincstári elõ-
irányzati szabad keret igazolását jelentõ pénzügyi és szám-
viteli záradékkal ellátott szerzõdéskivonat adatait a HM
KGIR Beszerzési Modulon, a mellékleteket faxon keresz-
tül a szerzõdéskivonat kézhezvételétõl számított egy mun-
kanapon belül megküldi a HM KPÜ Ellenjegyzési Osztály
részére.

(8) A HM KPÜ Ellenjegyzési Osztálya a szerzõdéskivo-
nat és a mellékletek adatait a 43. § (3) bekezdésében felso-
rolt kritériumok szerint megvizsgálja. Pozitív elbírálás
esetén – az osztályvezetõ javaslatára – az ellenjegyzésre
jogosult a HM KGIR-bõl kinyomtatott, ügyviteli nyilván-
tartásba vett szerzõdéskivonatot egy példányban, az
„Ellenjegyzem” kifejezés alkalmazásával ellenjegyzi.

(9) Az ellenjegyzett bizonylat alapján a HM KPÜ Ellen-
jegyzési Osztálya a HM KGIR Beszerzési Modulban az ér-
kezéstõl számított kettõ munkanapon belül végrehajtja a
jóváhagyást. A költségviselõ GTPER, illetve az önálló
pénzügyi és számviteli szervezet vezetõje a jóváhagyás
alapján, a HM KGIR Beszerzési Modulból kapott azono-
sító számra történõ hivatkozással az ellenjegyzés megtör-
téntét az eredeti szerzõdéskivonat valamennyi példányán
az ellenjegyzõi záradék aláírásával igazolja.

(10) A költségviselõ GTPER, illetve az önálló pénzügyi
és számviteli szervezet az eredeti szerzõdéskivonat 1. szá-
mú példányát nyilvántartásba veszi, a többi példányt az
ügyviteli záradék szerint haladéktalanul megküldi az érin-
tetteknek.

(11) A kötelezettségvállalások pénzügyi, finanszírozási
jellegû változása esetén a korábban lekötött összeg módo-
sítását a (4)–(10) bekezdésekben meghatározottak szerint,
az eltérés összegére vonatkozóan kell rendezni.

(12) A költségviselõ GTPER, illetve az önálló pénzügyi
és számviteli szervezet a szerzõdéskivonat 1. sz. példányát
gyûjtõben tárolja. A szerzõdéskivonathoz tartozó szám-
lá(ko)n a gyûjtõbõl kapott nyilvántartási számot kell fel-
tüntetni

(13) A szerzõdés csak az ellenjegyzés megtörténtét iga-
zoló, ellenjegyzõi záradékot tartalmazó szerzõdéskivonat
megléte esetén köthetõ meg. Az ellenjegyzés megtagadá-
sát írásban indokolni kell.

(14) Több évet felölelõ szerzõdés, vagy keretmegálla-
podás esetén az ellenjegyzés az eredeti szerzõdéskivona-
ton, közvetlenül az ellenjegyzésre jogosult által történik és
a teljes idõszakra vonatkozik. A költségviselõ GTPER, il-
letve az önálló pénzügyi és számviteli szervezet vezetõje
az évenkénti lekötéseket tartalmazó pénzügyi és számvite-
li záradékokkal ellátott szerzõdéskivonat valamennyi pél-
dányát, valamint a mellékleteket a kézhezvételtõl számí-
tott egy munkanapon belül továbbítja a HM KPÜ Ellenõr-
zési és Ellenjegyzési Igazgatóság részére. Az ellenjegyzés
megtörténtét követõen – a kézhezvételtõl számított kettõ
munkanapon belül – a teljes dokumentáció visszaküldésre
kerül a feladóhoz, ahol a költségviselõ GTPER, illetve az
önálló pénzügyi és számviteli szervezet a (10) bekezdés
szerint köteles eljárni.

(15) A több évre ellenjegyzett szerzõdéskivonat aktuá-
lis évre vonatkozó pénzügyi és számviteli záradékának
adatait a költségviselõ GTPER, illetve az önálló pénzügyi
és számviteli szervezet a HM KPÜ Ellenjegyzési Osz-
tállyal a HM KGIR Beszerzési Modulon keresztül köteles
jóváhagyatni. A lekötött összeg tárgyévi módosítására, va-
lamint az éves kiegészítõ keretmegállapodásra a (11) be-
kezdésben megfogalmazott elõírás vonatkozik.

(16) A tárgyévben ellenjegyzett, de részben vagy egész-
ben nem teljesülõ (áthúzódó) kötelezettségvállalásokat a
költségviselõ GTPER, illetve az önálló pénzügyi és szám-
viteli szervezet a HM KPÜ Ellenjegyzési Osztállyal a HM
KGIR Beszerzési Modulon keresztül köteles jóváha-
gyatni.
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A közbeszerzésekkel kapcsolatos kötelezettségvállalások
bejelentésének rendje

45. §

(1) Az ajánlatkérõ, amennyiben nem azonos a közbe-
szerzési eljárás kötelezettségvállalójával, a szerzõdéskö-
tést követõen a szerzõdés egy példányát haladéktalanul
megküldi a (köz)beszerzési eljárás kötelezettségvállalójá-
nak, aki errõl a költségviselõ GTPER-t, illetve az önálló
pénzügyi és számviteli szervezetet értesíti.

(2) A költségviselõ GTPER, illetve az önálló pénzügyi
és számviteli szervezet vezetõje a kötelezettségvállalónál
lévõ szerzõdést egyezteti a szerzõdéskivonattal. Egyezõ-
ség esetén az államháztartás mûködési rendjérõl szóló
217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Ámr.) 162. § (1) bekezdésének elõírásai szerint a dologi és
intézményi felhalmozási kiadásokat terhelõ kötelezettség-
vállalásait egyedileg bejelentésre elõkészíti. A két pél-
dányban szabályosan kitöltött nyomtatványt a HM KPÜ
Ellenõrzési és Ellenjegyzési Igazgatóság részére továbbít-
ja, ahol azt formailag ellenõrzik, majd az 1. számú pél-
dányt a Kincstárnál bejelentett módon aláírva a számlave-
zetõ kincstári fiókhoz megküldik, a 2. számú példányt
visszaküldik a költségviselõ GTPER, illetve az önálló
pénzügyi és számviteli szervezet vezetõje részére, aki az
érintett szerzõdéskivonathoz csatolja. A bejelentésnek a
kötelezettségvállalástól számított öt munkanapon belül
meg kell történnie.

(3) A több évet felölelõ közbeszerzési feladatokat a
tárgyévi összeggel kell a Kincstárnál bejelenteni és lekötni.

(4) Ha a bejelentett kötelezettségvállalásban változás
történik, akkor az Ámr. 15. számú melléklete szerinti „Ki-
adási kötelezettségvállalás bejelentés módosítása” nyom-
tatványt megfelelõen kitöltve a költségviselõ GTPER, il-
letve az önálló pénzügyi és számviteli szervezet vezetõje
köteles a (2)–(3) bekezdésben leírt módon az eredeti beje-
lentést módosítani.

(5) A szerzõdéskivonatot, a kötelezettségvállalás beje-
lentés 2. számú példányát és ezek módosításait a költség-
viselõnél e célra felfektetett gyûjtõben egy folyószám alatt
kell elhelyezni.

(6) A kötelezettségvállalás kincstári befogadásakor ka-
pott „hivatkozási számot” a megfelelõ szerzõdéskivonatra
rá kell vezetni.

(7) Bejelentett közbeszerzéssel kapcsolatos pénzügyi tel-
jesítéskor átutalást kezdeményezni kizárólag a kincstári hi-
vatkozási szám feltüntetésével, a lekötött összegbõl szabad.
Teljesítéskor a kincstári hivatkozási számot és a „Kincstári
Tranzakciós Kódot” (a továbbiakban: KTK) az elektronikus
adathordozón, vagy az „Átutalási megbízás” mögé csatolt, a
kincstári rendszer mûködésével kapcsolatos pénzügyi szol-
gáltatások teljesítésének rendjérõl szóló 36/1999. (XII. 27.)
PM rendelet 4. számú melléklete szerinti „Átutalási megbí-
zás kiegészítõ szelvény”-en kell feltüntetni és a megbízáson
a KTK helyére „XXX”-et kell beírni.

(8) Ha kincstári hivatkozási szám hiányában az átutalás
nem a lekötött, hanem a szabad keret terhére történt, az Ámr.
15/a melléklete szerinti „Kötelezettségvállalás hivatkozás
módosítása” nyomtatványon haladéktalanul intézkedni kell a
korábban lekötött összeg felszabadítására a (2) bekezdésben
meghatározottak megfelelõ alkalmazásával.

A közbeszerzési értékhatárt el nem érõ értékû
beszerzések ellenjegyzésének rendje

46. §

(1) A közbeszerzési értékhatárt el nem érõ értékû be-
szerzéseknél a 10. számú melléklet szerinti „Ellenjegyzési
tanúsítvány” okmányon (a továbbiakban: tanúsítvány) a
kötelezettségvállalást – a beszerzést megelõzõen – ellenje-
gyeztetni kell. Nem szükséges elõzetes, írásbeli kötelezett-
ségvállalás a gazdasági eseményenként 50 000 Ft-ot el
nem érõ kifizetések esetében.

(2) Az ellenjegyzést a költségviselõ GTPER, illetve az
önálló pénzügyi és számviteli szervezet vezetõje végzi.

(3) A költségviselõ GTPER, illetve az önálló pénzügyi és
számviteli szervezet vezetõje a tanúsítvány és a háttéranya-
gok adatait a 43. § (3) bekezdésében felsorolt kritériumok
szerint megvizsgálja. Pozitív elbírálás esetén a tanúsítványt
kettõ példányban ellenjegyzi. A tanúsítvány 1. számú pél-
dányát nyilvántartásba veszi, a másik példányt a beszerzést
végrehajtó szervezeti elem részére átadja.

(4) A költségviselõ GTPER, illetve az önálló pénzügyi
és számviteli szervezet a tanúsítvány 1. számú példányát
gyûjtõben tárolja. A tanúsítványhoz tartozó számlá(ko)n a
gyûjtõbõl kapott nyilvántartási számot kell feltüntetni.

(5) A beszerzés csak az ellenjegyzés megtörténtét iga-
zoló, ellenjegyzõi záradékot tartalmazó tanúsítvány meg-
léte esetén hajtható végre. Az ellenjegyzés megtagadását
írásban indokolni kell.

(6) A költségviselõ GTPER, illetve az önálló pénzügyi
és számviteli szervezet az ellenjegyzés végrehajtásával
egyidejûleg a tanúsítvány adatait – a szerzõdéskötés nél-
kül történõ beszerzések kivételével – köteles a HM KGIR
Beszerzési Modulban rögzíteni.

A feladatfinanszírozás körébe vont elõirányzatok
felhasználásának ellenjegyzési rendje

47. §

(1) A feladatfinanszírozás körébe vont elõirányzatok fel-
használását az Ámr.-ben elõírt „Beruházásfinanszírozási
Alapokmány”-on (a továbbiakban: Alapokmány), illetve a
„Feladatfinanszírozási Engedélyokirat”-on (a továbbiak-
ban: Engedélyokirat) a Kincstárhoz történõ megküldését
megelõzõen ellenjegyeztetni kell.
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(2) Az ellenjegyzõi jogkört a HM KPÜ vezérigazgatója,
vagy az általa kijelölt személy gyakorolja.

(3) Az Alapokmányt, illetve az Engedélyokiratot a feje-
zeti kezelésû elõirányzatok felhasználási rendjérõl szóló
HM rendeletben meghatározott, az adott feladat felügyele-
tét ellátó gazdálkodó szervezet (a továbbiakban: gazdálko-
dó szervezet) hat példányban elkészíti, majd azt a kötele-
zettségvállalóval aláíratja.

(4) A kötelezettségvállalói jogkört a honvédelmi mi-
niszter által jóváhagyott „Beruházásismertetõ” 5. pontjá-
ban, illetve a „Feladatismertetõ” 5. pontjában meghatáro-
zott személyek gyakorolhatják.

(5) A gazdálkodó szervezet a kötelezettségvállaló által
aláírt Alapokmány, illetve Engedélyokirat mind a hat pél-
dányát ellenjegyzés céljából a HM KPÜ-nek megküldi.

(6) A HM KPÜ az ellenjegyzésre megküldött Alapok-
mány, illetve Engedélyokirat adatait összeveti a honvédel-
mi miniszter által jóváhagyott elemi költségvetéssel, a
Kincstárhoz benyújtott „Beruházásismertetõ”-vel, illetve
„Feladatismertetõ”-vel, majd azt egyezõség esetén azon-
nal, eltérés esetén, az eltérésnek a gazdálkodó szervezettel
történõ egyeztetését követõen ellenjegyzi.

(7) A HM KPÜ az ellenjegyzett Alapokmány, illetve
Engedélyokirat mind a hat példányát a gazdálkodó szerve-
zetnek megküldi.

(8) A honvédelmi szervezet az ellenjegyzett Alapok-
mány, illetve Engedélyokirat 1., 2. és 3. számú példányát a
Kincstárnak, a 4. számú példányát a beruházásban közre-
mûködõ szervezetnek, az 5. számú példányát a mûszaki le-
bonyolító szervezetnek megküldi, a 6. számú példányát
irattározza.

(9) A Kincstár az Alapokmány, illetve az Engedélyok-
irat feldolgozása után, annak 2. számú példányát a gazdál-
kodó szervezetnek, a 3. számú példányát a HM KPÜ-nek
küldi vissza.

IX. Fejezet

(Köz)beszerzési eljárások dokumentálási
és jelentési rendje

48. §

(1) A (köz)beszerzési eljárások dokumentálását a
Kbt.-ben meghatározottak szerint kell végrehajtani.

(2) Az (1) bekezdés alapján a (köz)beszerzési eljárások-
ról manuális vagy számítógépes – ügyvitel által számmal
ellátott – nyilvántartást kell vezetni. Minden (köz)beszer-
zési eljárásra, illetve infrastrukturális (köz)beszerzések
esetében minden feladatra külön gyûjtõív kerüljön felfek-
tetésre, amelybe iktatni kell (több ügyintézõ esetén is) az
eljárással kapcsolatos összes okmányt, levelezést, feljegy-
zést.

(3) A fejezeti kezelésû, valamint a célelõirányzatokhoz
kapcsolódó szolgáltatási és beszerzési szerzõdések esetén

biztosítani kell, hogy az azonos elõirányzathoz kapcsolódó
szerzõdésekrõl egységes szerkezetbe foglalt összesítõ kimu-
tatás álljon rendelkezésre, mely minimálisan tartalmazza:

a) a szállítási, szolgáltatási szerzõdés megnevezését,
számát, keltét;

b) a szerzõdõ fél megnevezését;
c) a megrendelt cikkek, szolgáltatások megnevezését

és egységárát;
d) a szolgáltatási (teljesítési) határidõket, ütemterve-

ket;
e) a szerzõdésben kikötött ellenszolgáltatást, a szerzõ-

dés végösszegét (nettó érték, áfa, összesen bontásban);
f) a lekötött (visszaigazolt) mennyiséget;
g) szállítási ütemenként összesített szakmai és pénz-

ügyi teljesítéseket és eltéréseket;
h) szerzõdésmódosításra vonatkozó adatokat (az erede-

ti adatok megtartása mellett).

49. §

(1) A honvédelmi szervezeteknek saját beszerzési sza-
bályzatukban és éves ellenõrzési tervükben meg kell hatá-
rozniuk a beszerzések belsõ ellenõrzésének rendjét.

(2) Az ajánlatkérõk a beszerzések helyzetérõl és tapasz-
talatairól, minden negyedévet követõ hónap 10-ig jelentést
terjesztenek fel a HM VGF, a HM kabinetfõnök és a HM
államtitkár útján a honvédelmi miniszter részére. A jelen-
tés formáját és tartalmát az 1. számú melléklet tartalmazza.
A jelentést nyomtatott formában szolgálati úton, elektroni-
kus formában közvetlenül a HM VGF részére kell felter-
jeszteni.

(3) A Beszerzési Információs Rendszerhez (BIR) be-
kapcsolt szervezetek jelentési kötelezettségüket elektroni-
kus úton, a rendszer folyamatos naprakészen tartásával tel-
jesítik, más formátumú jelentést csak külön intézkedésre
készítenek.

(4) Az ajánlatkérõk és a pályázatkérõk évente egy alka-
lommal, május 31-ig az éves (köz)beszerzési tevékenység-
rõl szóló összefoglaló jelentést terjesztenek fel szolgálati
úton, a HM VGF útján a miniszter részére.

(5) A (köz)beszerzésekrõl szóló jelentéseket külön
gyûjtõben kell tárolni, és 5 évig kell megõrizni.

X. Fejezet

Záró rendelkezések

50. §

(1) Ez az utasítás 2008. január 1-jén lép hatályba, ren-
delkezéseit a hatálybalépés után megkezdett (köz)beszer-
zésekre kell alkalmazni.

(2) Az utasítás hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti a Magyar Honvédség, valamint a honvédelmi
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miniszter közvetlen irányítása és felügyelete alá tartozó
szervezetek beszerzéseinek eljárási rendjérõl szóló
102/2005. (HK 22.) HM utasítás, a Magyar Honvédség,
valamint a honvédelmi miniszter közvetlen irányítása és
felügyelete alá tartozó szervezetek beszerzéseinek eljárási
rendjérõl szóló 102/2005. (HK 22.) HM utasítás módosítá-
sáról szóló 91/2006. (HK 17/I.) HM utasítás, valamint az
egyszerû közbeszerzési értékhatárt el nem érõ becsült érté-
kû beszerzések végrehajtásáról és a (köz)beszerzéseket
érintõ egyes feladatokról szóló 60/2006. (HK 13.) HM
KÁT szakutasítás.

(3) A központosított közbeszerzéssel kapcsolatos meg-
felelõ információ tartalommal rendelkezõ adatszolgáltatás
biztosítása, valamint az elektronikus közbeszerzésre való
áttérés érdekében az elektronikus közbeszerzés rendszeré-

nek koncepciójáról és a létrehozásával kapcsolatban szük-
séges intézkedésekrõl szóló 2146/2000. (VI. 30.) Korm.
határozatban foglaltaknak megfelelõen a HM Informatikai
és Információvédelmi Fõosztály felügyeletével a HM FLÜ
folytassa az elektronikus közbeszerzésre való áttérés elõ-
készítését.

(4) A külföldön történõ, devizában fizetendõ beszer-
zések pénzügyi ellenjegyzésére vonatkozó szabályokat a
HM KPÜ az utasítás hatálybalépését követõ 90 napon
belül kidolgozza, és felterjeszti a honvédelmi miniszter
részére.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter
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1. sz. melléklet a 120/2007. (HK 20.) HM utasításhoz

sz. példány
,,Telefaxon továbbítandó!”

HONVÉDELMI SZERVEZET

.........................................................
HM védelemgazdasági

fõosztályvezetõ

Tárgy: (Köz)beszerzés negyedéves jelentése
(a tárgyidõszak feltüntetése: pl. 2008. 01. 01.–2008. 03. 31.)*

Tisztelt Fõosztályvezetõ Úr!

I. Szöveges jelentés az ajánlatkérõ tárgyév január 1-tõl megkezdett beszerzéseirõl

II. A tárgyidõszakban az eljárás(ok) jóváhagyására, megindítására, a szerzõdéskötésre és a teljesítésre vonatkozó adatok

ÉBT/KEK
száma Tárgy

KEK
jóváhagyás

dátuma

A megbízás Az eljárás A szerzõdés

Teljesítés
állapota Megjegyzés

elfogadásá-
nak dátuma

bruttó
értéke
(E Ft)

meg-
indításának

dátuma
fajtája eredménye aláírásának

dátuma
szerzõdõ

felek

bruttó
értéke
(E Ft)

költségének
évenkénti

megoszlása

Állomáshely, 200.......... ............................ hó .........-n

.........................................................
a szervezet vezetõje

Készült: 2 példányban
Egy példány … lap
Itsz.:
Ügyintézõ (tel.):
Kapja: 1. sz. pld.: Irattár

2. sz. pld.: Címzett

* A tárgy negyedévet követõ hónap 10-ig kell megküldeni faxon és elektronikus formában a HM VGF (e-mail ím: beszerzés@hm.gov.hu) részére!



2. sz. melléklet a 120/2007. (HK 20.) utasításhoz

HONVÉDELMI SZERVEZET
Nyt. szám:

sz. példány

Éves Beszerzési Terv
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

I. TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ELÕIRÁNYZATOK TERHÉRE FELTERJESZTETT BESZERZÉSEK

A) Közösségi értékhatárt elérõ vagy meghaladó értékû közbeszerzések

összesen: 0 0

B) Közösségi értékhatárt el nem érõ és a nemzeti értékhatárt elérõ vagy meghaladó közbeszerzések

C) Nemzeti értékhatárt el nem érõ egyszerû közbeszerzések

összesen: 0 0

D) Központosított közbeszerzések

összesen: 0 0
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

E) Védelmi célú beszerzések

összesen: 0 0

F) Nemzetbiztonsági célú beszerzések

összesen: 0 0

G) Egyéb beszerzések

összesen: 0 0

Tárgyévi költségvetés terhére tervezett beszerzések mindösszesen:

II. TÁRGYÉVET KÖVETÕ ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ELÕIRÁNYZATOK TERHÉRE TÁRGYÉVBEN INDÍTÁSRA FELTERJESZETETT BESZERZÉSEK

A) Közösségi értékhatárt elérõ vagy meghaladó értékû közbeszerzések

összesen: 0 0

B) Közösségi értékhatárt el nem érõ, és a nemzeti értékhatárt elérõ vagy meghaladó közbeszerzések

összesen: 0 0
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

C) Nemzeti értékhatárt el nem érõ egyszerû közbeszerzések

összesen: 0 0

D) Központosított közbeszerzések

összesen: 0 0

E) Védelmi célú beszerzések

összesen: 0 0

F) Nemzetbiztonsági célú beszerzések

összesen: 0 0

G) Egyéb beszerzések

összesen: 0 0

A tárgyévet követõ évi költségvetés terhére tárgyévben indításra tervezett beszerzések mindösszesen: 0 0

TÁRGYÉVBEN INDÍTÁSRA TERVEZETT BESZERZÉSEK MINDÖSSZESEN: 0 0
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A több költségvetési évet érintõ beszerzések táblázata

Fsz.
ÉBT

száma
Tárgya Végrehajtás idõtartama Beszerzés összértéke

Évenként értéke
(bruttó értékben, E Ft)

kezdete vége nettó bruttó T–2 T–1 tárgyév T+1 T+2 T+3

Összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0

Budapest 200.... .................................. hó .........-n

.........................................................
Parancsnok

(szervezet vezetõje)

Záradék
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3. sz. melléklet a 120/2007. (HK 20.) HM utasításhoz

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÓ sz. példány

HONVÉDELMI SZERVEZET

Nyt. szám:

(Köz)beszerzési engedélyezési kérelem

Beszerzés tárgya: ......................................................................
Közös Közbeszerzési Szószedet (CPV) kód: ......................................................................
Beszerzés mennyisége, mértékegysége: ......................................................................
Kezdeményezõ megnevezése: ......................................................................
Kötelezettségvállaló megnevezése: ......................................................................
Ajánlatkérõ megnevezése: ......................................................................
Beszerzés jellege1: ......................................................................
Beszerzés bruttó költségkihatása: ......................................................................
Ebbõl áfa: ......................................................................
A költségek évenkénti megoszlása: ......................................................................
Beszerzés indításának tervezett idõpontja (év, hó, nap) ......................................................................
Jóváhagyott Éves Beszerzési Terv folyószáma (módosítás esetén): ......................................................................
Beszerzés rövid leírása, indokolása: ......................................................................

................................, 20..... év ................................... hó ....... n.

……………………………………………
(beosztás)

kötelezettségvállaló (kezdeményezõ)

P. H.

A szükséges költségvetési elõirányzat meglétét igazolom, a kifizetés idõpontjában a fedezetet biztosítom. A fenti köz-
beszerzés elszámolható a dologi-felújítási-felhalmozási kiadások terhére, ................. címrendkódon.

................................, 20..... év ................................... hó ....... n.

………………………………………………
(beosztás)

költségvetési elõirányzatot biztosító szerv vezetõje

P. H.

Ellenjegyzõi záradék:

................................, 20..... év ................................... hó ....... n.

…………………………………………………
(beosztás) ellenjegyzõ

P. H.

A HM VGF fõosztályvezetõ záradéka:

A közbeszerzési eljárás indításával egyetértek – nem értek egyet. Javaslom jóváhagyás esetén az Éves Beszerzési
Terv ..... fejezetében szerepeltetni.

Budapest, 20..... év ................................... hó ....... n.

……………………………………
(beosztás)

P. H.

1 Árubeszerzés, szolgáltatás, építési beruházás, építési koncesszió, szolgáltatási koncesszió.
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A 14. § (2) bekezdés b) pont esetén a HM VTISZÁT záradéka:

A közbeszerzési eljárás indításával egyetértek – nem értek egyet

Budapest, 20..... év ................................... hó ....... n.

……………………………………
(beosztás)

P. H.

A 14. § (2) bekezdés b) pont esetén a HM Kabinetfõnök záradéka:

A közbeszerzési eljárás indításával egyetértek – nem értek egyet

Budapest, 20..... év ................................... hó ....... n.

……………………………………
(beosztás)

P. H.

A közbeszerzési eljárás indításának engedélyezése:

A közbeszerzési eljárás indítását engedélyezem – nem engedélyezem

Budapest, 20..... év ................................... hó ....... n.

……………………………………
(beosztás)

engedélyezõ

P. H.

Készült: 3 példányban
Egy példány … lap
Itsz.:
Ügyintézõ (tel.):
Kapják: 1. sz. pld.: Ellenjegyzõ

2. sz. pld.: Ajánlatkérõ (ha szükséges)
3. sz. pld.: Irattár

[A záradék infrastrukturális (köz)beszerzések esetében az alábbi]

Készült: 2 példányban
Egy példány … lap
Itsz.:
Ügyintézõ (tel.):
Kapják: 1. sz. pld.: Ellenjegyzõ

2. sz. pld.: Ajánlatkérõ
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4. sz. melléklet a 120/2007. (HK 20.) HM utasításhoz

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÓ sz. példány

HONVÉDELMI SZERVEZET

Nyt.szám:

Megbízás (köz)beszerzési eljárás lefolytatására

1. Beszerzési eljárás tárgyának megnevezése, Közös Beszerzési Szószedet (CPV) kódja:
2. Beszerzésre tervezett áru mennyisége, illetve a szolgáltatás részletes leírása:
3. Beszerzés bruttó költségkihatása, és a költségek elszámolásának rendje, valamint a tárgyévben korábban ugyan-

azon forrásból végrehajtott azonos tárgyú beszerzés értéke:
4. Ebbõl áfa:
5. A költségek évenkénti megoszlása:
6. A beszerzés teljesítésének határideje, a szállítások ütemezése, valamint a teljesítések helye:
7. A beszerzés tárgyára vonatkozó, a mûszaki dokumentáció összeállításához szükséges részletes követelmények

(mûszaki, minõségbiztosítási követelmények, a megfelelõség ellenõrzése és igazolása, valamint minõségirányítási rend-
szer elõírása stb.) leírása:

8. Célszerûségi és gazdaságossági vizsgálat során tett megállapítások leírása:
9. A garanciavállalás (jótállás), garanciális javítás tervezett idõtartamának megjelölése:
10. Az alkatrész utánpótlás biztosításának feltételeire és idõtartamára vonatkozó igény:
11. Termékkodifikációs adatszolgáltatási záradék teljesítéséhez szükséges adatok:
12. Üzembentartási adatszolgáltatási záradék teljesítéséhez szükséges adatok:
13. Egyéb specifikációkat, amelyek az egyeztetés során a beszerzési eljárás lefolytatásához szükségesek:
14. Szakértõi bizottságba delegált tagok és szakértõk névsora:
15. Nyilatkozat a Kbt. 10. § szerinti összeférhetetlenséggel kapcsolatban: (6. sz. melléklet szerint)
16. Az Éves Beszerzési Terv folyószáma:

................................., 20..... év ................................... hó ....... n.

.......................................................
(beosztás)

kötelezettségvállaló
(kezdeményezõ)

Készült: 2 példányban
Egy példány … lap
Itsz.:
Ügyintézõ (tel.):
Kapják: 1. sz. pld.: Ajánlatkérõ

2. sz. pld.: Irattár
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5. sz. melléklet a 120/2007. (HK 20.) HM utasításhoz

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÓ sz. példány

HONVÉDELMI SZERVEZET

Nyt. szám:

Kisértékû infrastrukturális (köz)beszerzési engedélyezési kérelem

Beszerzés tárgya:
Beszerzés mennyisége:
Beszerzés nettó költségkihatása:
A beszerzést terhelõ általános forgalmi adó:
Beszerzés bruttó költségkihatása:
A költségek évenkénti megoszlása:
Beszerzési terv folyószáma:
Beszerzés rövid leírása:
A teljesítés tervezett ütemezése:
A HM IÜ megbízása az eljárás lefolytatásra: igen – nem’
A HM IÜ megbízása esetén a 22. §-ban foglaltak megadása
Saját hatáskörben bonyolított eljárás esetén a HM IÜ felkérése mûszaki ellenõr biztosítására:

igen – nem’

....................................., ................ év ................................... hó ....... n.

P. H.

.......................................................
kezdeményezõ

....................................., ................ év ................................... hó ....... n.

P. H.

.......................................................
költségviselõ

Ellenjegyzõi záradék:

....................................., ................ év ................................... hó ....... n.

P. H.
.......................................................

ellenjegyzõ

Az engedélyezõ döntése:
....................................., ................ év ................................... hó ....... n.

P. H.

.......................................................
HM IÜ vezérigazgató

Készült: 1 példányban
Egy példány … lap
Itsz.:
Ügyintézõ (tel.):
Kapja: 1. sz. pld.: Ajánlatkérõ
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6. sz. melléklet a 120/2007. (HK 20.) HM utasításhoz

NYILATKOZAT

a (köz)beszerzési eljárásban résztvevõ személyek számára

Alulírott

Név: ................................................................................................................................................................................

Anyja neve: .....................................................................................................................................................................

Szül. adatok: ...................................................................................................................................................................

Lakcím:...........................................................................................................................................................................

Beosztás:.........................................................................................................................................................................

Rendfokozat: ..................................................................................................................................................................

kijelentem, hogy a ...........................................................................................................................................................

............................................................................................................................ – mint ajánlatkérõ – által meghirdetett

........................................................................................................................................................................................

közbeszerzési eljárásban személyemmel kapcsolatban a Kbt. 10. § (1) bekezdésében

meghatározott kizáró ok nem áll fenn.

....................................., 20...... év ................................... hó ....... n.

.......................................................

aláírás

Készült: 2 példányban

Egy példány … lap

Itsz.:

Ügyintézõ (tel.):
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7. sz. melléklet a 120/2007. (HK 20.) HM utasításhoz

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÓ sz. példány

HONVÉDELMI SZERVEZET

Nyt. szám:

Fedezetbiztosítási kérelem

a) Az engedélyezett összeget meghaladó költségkihatás esetén
b) NATO Reagáló Erõkbe vagy más nemzetközi mûveletekben történõ részvételre felajánlott erõk felszerelésének

beszerzése esetén
c) Nemzetközi hadgyakorlatokhoz szükséges áru és szolgáltatás beszerzése esetén
d) Kiegészítõ építési beruházás vagy szolgáltatás megrendelése esetén

Beszerzés tárgya: ...............................................................................................................................................................
Beszerzés mennyisége: .......................................................................................................................................................
Ajánlatkérõ megnevezése: .................................................................................................................................................
Hivatkozás: ........................................................................................................................................................................
Engedélyezett bruttó költségkihatás: .................................................................................................................................
ebbõl áfa: ............................................................................................................................................................................
Tényleges bruttó költségkihatás: ........................................................................................................................................
ebbõl áfa:.............................................................................................................................................................................

....................................., 20...... év ................................... hó ....... n.

P. H.

.......................................................
(beosztás)

kötelezettségvállaló

A szükséges költségvetési elõirányzat meglétét igazolom, a kifizetés idõpontjában a fedezetet biztosítom. A fenti köz-
beszerzés elszámolható a dologi-felújítási-felhalmozási kiadások terhére, ................. címrendkódon.

....................................., 20...... év ................................... hó ....... n.

P. H.

.......................................................
(beosztás)

költségvetési elõirányzatot biztosító szerv vezetõje

Ellenjegyzõi záradék:

....................................., 20...... év ................................... hó ....... n.

P. H.

.......................................................
(beosztás)

ellenjegyzõ

Készült: 3 példányban
Egy példány … lap
Itsz.:
Ügyintézõ (tel.):
Kapják: 1. sz. pld.: Ellenjegyzõ

2. sz. pld.: Ajánlatkérõ (ha szükséges)
3. sz. pld.: Irattár
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8. sz. melléklet a 120/2007. (HK 20.) HM utasításhoz

AJÁNLATKÉRÕ sz. példány

HONVÉDELMI SZERVEZET

Nyt. szám:

SZERZÕDÉS KIVONAT

az ellenjegyzési eljáráshoz

SZERZÕDÉS AZONOSÍTÓ:

Jóváhagyott Éves Beszerzési Terv ..................................................................................................................................

– folyószáma: .............................................................................................................................................................

– áfa nélküli (nettó) értéke: ........................................................................................................................................

(Köz)beszerzési engedélyezési kérelem nyt. száma: ......................................................................................................

Döntés nyt. száma: ..........................................................................................................................................................

Szerzõdés tárgya: ............................................................................................................................................................

Szerzõdõ partner neve:....................................................................................................................................................

Ügyintézõ személy neve, tel.: .........................................................................................................................................

Szerzõdés értéke a szerzõdés valutanemében: ................................................................................................................

A szerzõdés értéke HUF-ban: .........................................................................................................................................

Szerzõdés bruttó értéke (SZÉ): .......................................................................................................................................

Szerzõdés áfa nélküli értéke: ..........................................................................................................................................

Szerzõdés véghatárideje:.................................................................................................................................................

Tervezett teljesítések

Fsz. Helye Ideje (év, hó) Nettó összeg Megjegyzés

........................, ...... év ............................ hó ........... nap, ........................, ...... év ............................ hó ........... nap,

......................................................... .........................................................

(beosztás) beosztás

ajánlatkérõ kötelezettségvállaló

P. H. P. H.
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Pénzügyi és számviteli záradék:

a) Költségvetési (al)cím:................................................................................................................................................
Fõkönyvi számlaszám:....................................................................................................................................................
Elõirányzat felhasználási engedély száma: .....................................................................................................................
nettó összege: ..................................................................................................................................................................
engedélyezõ: ...................................................................................................................................................................
Éves keret:.......................................................................................................................................................................
Lekötve: ..........................................................................................................................................................................
Jelenlegi lekötés/ei. nyt. folyószáma: .............................................................................................................................
További szabad keret: .....................................................................................................................................................

SZERZÕDÉS AZONOSÍTÓ: .........................................................................................................................................
b) Költségvetési (al)cím:................................................................................................................................................
Fõkönyvi számlaszám:....................................................................................................................................................
Elõirányzat felhasználási engedély száma: .....................................................................................................................
nettó összege: ..................................................................................................................................................................
engedélyezõ: ...................................................................................................................................................................
Éves keret:.......................................................................................................................................................................
Lekötve: ..........................................................................................................................................................................
Jelenlegi lekötés/ei. nyt. folyószáma: .............................................................................................................................
További szabad keret: .....................................................................................................................................................

....................................., ................ év ................................... hó ....... n.

P. H.

.......................................................

(beosztás)
referens

Ellenjegyzõi záradék:

....................................., ................ év ................................... hó ....... n.

P. H.

.......................................................

(beosztás)
pénzügyi és számviteli vezetõ

Készült: 3 példányban
Egy példány … lap
Itsz.:
Ügyintézõ (tel.):
Kapják: 1. sz. pld.: Költségviselõ GTPER, illetve önálló pénzügyi és számviteli szervezet

2. sz. pld.: Kötelezettségvállaló
3. sz. pld.: Irattár (Ajánlatkérõ)
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9. sz. melléklet a 120/2007. (HK 20.) HM utasítás

HONVÉDELMI SZERVEZET sz. példány

Nyt. szám:

INTÉZKEDÉSI LAP

a hiányosan beterjesztett ellenjegyzési okmányokról

Kötelezettségvállaló szervezet: ......................................................................................................................................

Érkezési idõ: ........................... Ügyintézõ neve: .............................................................................................................

Dokumentum fajtája: tanúsítvány – szerzõdés kivonat nyt. szám: ................................................................................

Visszatartás okai: ..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

Megtett intézkedések: telefonon, személyesen megkeresett érintett személy neve, telefonszáma, a megbeszélés idõ-
pontja, a megbeszélt hiánypótlás tárgya, határideje

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

Lezárt intézkedések eredménye, ideje: ........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

....................................., 20....... év ................................... hó ....... n.

.......................................................

(beosztás)
pénzügyi és számviteli vezetõ

Készült: 1 példányban

Egy példány … lap

Itsz.:

Ügyintézõ (tel.):
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10. sz. melléklet a 120/2007. (HK 20.) HM utasításhoz

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÓ sz. példány

HONVÉDELMI SZERVEZET

Nyt. szám:

Ellenjegyzési tanúsítvány

Beszerzés tárgya: ............................................................................................................................................................
Beszerzés mennyisége: ...................................................................................................................................................
Beszerzés bruttó költségkihatása: ...................................................................................................................................
Beszerzés áfa nélküli (nettó) értéke: ...............................................................................................................................
Szállító megnevezése: .....................................................................................................................................................
Beszerzés rövid leírása, indoklása: .................................................................................................................................

....................................., ................ év ................................... hó ....... n.

P. H.

.......................................................
(beosztás)

kötelezettségvállaló

Pénzügyi és számviteli záradék: .....................................................................................................................................
Költségvetési (al)cím: .....................................................................................................................................................
Fõkönyvi számlaszám:....................................................................................................................................................
Elõirányzat felhasználási engedély száma: nettó összege: .............................................................................................
engedélyezõ: ...................................................................................................................................................................
Éves keret:.......................................................................................................................................................................
Lekötve: ..........................................................................................................................................................................
Jelenlegi lekötés/ei. nyt. folyószáma: .............................................................................................................................
További szabad keret: .....................................................................................................................................................

....................................., ................ év ................................... hó ....... n.

P. H.

.......................................................
(beosztás)
referens

Ellenjegyzõi záradék:

....................................., ................ év ................................... hó ....... n.

P. H.

.......................................................
(beosztás)

pénzügyi és számviteli vezetõ

Készült: 2 példányban
Egy példány 1 lap
Itsz.:
Ügyintézõ (tel.):
Kapják: 1. sz. pld.: Ellenjegyzõ

2. sz. pld.: Irattár
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ÁLLAMTITKÁRI RENDELKEZÉS

A Honvédelmi Minisztérium
Védelmi Tervezési és Infrastrukturális

szakállamtitkárának
és a Honvédelmi Minisztérium Honvéd Vezérkar

fõnökének
125/2007. (HK 20.) HM VTI SZÁT–HM HVKF

együttes intézkedése
a Magyar Honvédség nemzetközi békemûveletek
keretében résztvevõ erõi részére Magyarországon

beszerzett termékek és szolgáltatások
adómentességének érvényesítése érdekében

elvégzendõ feladatok végrehajtásáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 110. § (2) bekezdésében kapott fel-
hatalmazás alapján – figyelemmel a diplomácia és konzuli
képviseletek és azok tagjai, valamint az ezekkel egy tekin-
tet alá esõ nemzetközi szervezetek és azok tagjai számára
adható általános forgalmi adó- és jövedéki adó-visszatérí-
tésrõl szóló 237/1997. (XII. 18.) Korm. rendeletre, vala-
mint a Magyar Honvédség irányításának és felsõszintû ve-
zetésének rendjérõl szóló 2134/2006. (VII. 27.) Korm. ha-
tározat 6. pontjára – az alábbi

együttes intézkedést

adjuk ki:

1. Az intézkedés hatálya a nemzetközi válságkezelés és
békemûveletek érdekében az ENSZ, NATO, EU és más
nemzetközi szervezetek felkérésére résztvevõ erõk (továb-
biakban: nemzetközi békemûveletekben résztvevõ erõk)
ellátásának szervezésében és végrehajtásában érintett hon-
védségi szervezetekre terjed ki.

2. Az áfa-visszatérítést minden végleges felhasználás-
ra, kiszállításra kerülõ anyagra (kész élelmiszerekre, élel-
mezési ellátás során felhasznált alapanyagokra, fogyó-
anyagokra, író- és irodaszerekre, tisztító- és tisztálkodó
szerekre, javító-, karbantartó anyagokra stb.), a kontingen-
sek külföldi mûködése során igénybe vett szolgáltatások-
ra, valamint a kiszállított tárgyi eszközökre és a helyszíni
beruházásokra, karbantartásokra, felújításokra lehet érvé-
nyesíteni.

3. Amennyiben az áfa-visszaigénylés körébe vont esz-
köz Magyarországra visszaszállításra kerül, azt az illeté-
kes Vámhatóságnál be kell jelenteni és utána az áfát meg
kell fizetni.

4. A nemzetközi békemûveletekben résztvevõ erõk
mûködéséhez szükséges szolgáltatások, eszközök, anya-
gok megvásárlását, beszerzését végzõ katonai szervezetek

(továbbiakban: ellátó szervezetek) áfa-visszaigénylése az
APEH KAIG Általános Fõosztálya részére benyújtott ké-
relem alapján történik. (1410 Budapest, Pf.: 137).

A kérelemnek tartalmaznia kell:
– a kérelmezõ katonai szervezet nevét,
– adószámát,
– a visszakért forgalmi adó összegét,
– az adóhatósághoz bejelentett elõirányzat-felhaszná-

lási keretszámla számát (melyre az összeg átutalását kéri),
– jogszabályi hivatkozást,
– a mellékletekre történõ hivatkozást.
A kérelmet a visszaigénylésre jogosult katonai szerve-

zet parancsnokának logisztikai ügyekért felelõs gazdasági
vezetõje az ellátást végzõ HM Közgazdasági és Pénzügyi
Ügynökség gazdálkodástámogató és pénzügyi ellátó refe-
ratúra közremûködésével terjeszti elõ az adóhatóság felé
minden negyedévet követõ hónap 25-ig. A kérelmet 3 pél-
dányban kell elkészíteni, melybõl egy példányt a pénzügyi
referatúra részére kell átadni.

5. A kérelem mellékletét kell, hogy képezzék a vissza-
igénylésben szereplõ eszközök, készletek

– beszerzését igazoló számlák eredeti példányai,
– a feldolgozott eszközutalványok eredeti példányai,
– a vámokmányok (hitelesített másolatai), melyek iga-

zolják, hogy az eszközök elhagyták az országot.
A kérelemhez csatolni kell továbbá a fentebb felsorolt

okmányokra történõ tételes hivatkozással összeállított ki-
mutatást, mely tartalmazza a visszakért áfa alapját és
összegét is.

6. Az adóhatóság részére a kérelem mellékleteként
megküldött eredeti számlákról, utalványokról, vámokmá-
nyokról hitelesített másolatot kell készíteni, melyek az ere-
deti bizonylatok visszaérkezéséig a könyvelés és a számvi-
teli nyilvántartás alapját képezik. A kérelmeket az adózás
rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény 164. §-ban megha-
tározott elévülési ideig meg kell õrizni, mivel az adóható-
ság ellenõrizheti a katonai szervezet (mint adóalany) nyil-
vántartásai és a kérelemben szereplõ termékek és szolgál-
tatások egyezõségét.

7. Az ellátó szervezetek logisztikai szolgálatainak fel-
adatai:

a) A kontingensek részére végrehajtott olyan beszerzé-
seknél vagy átadott raktári készletnél, amelyek után az el-
látó szervezet áfa-visszatérítést kíván érvényesíteni, töre-
kedni kell arra, hogy a beszerzett anyagok a lehetõ legrövi-
debb idõn belül kiszállításra és átadásra kerüljenek a kon-
tingensek részére.

b) A beszerzés eredeti számlájáról hitelesített másola-
tot kell készíteni kettõ példányban.
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c) A szakágak az eszközutalvány-tervezetek beszerzési
értéken történõ elkészítésekor azokat az anyagokat, ame-
lyek után áfa-visszatérítést kívánnak érvényesíteni, külön
eszközutalványon szerepeltessék.

d) Az eszközutalvány tervezeteken, valamint a végle-
ges eszközutalványokon jól láthatóan fel kell tüntetni,
hogy az azon szereplõ tételek után az ellátó katonai szerve-
zet vissza kívánja téríttetni az áfát.

e) Az elkészített utalvány-tervezeteket, valamint a
jegyzõkönyveket az anyagok, eszközök kiszállításával
egyidejûleg küldjék meg a kontingensek részére.

f) A kontingensektõl visszaérkezett – a szükséges alaki
kellékekkel ellátott – eszközutalvány tervezeteket az esz-
közrendszerben dolgozzák fel.

g) A feldolgozást követõen az eredeti eszközutalvá-
nyokról és a hozzájuk csatolt eszközutalvány tervezetekrõl
hitelesített másolatot kell készíteni.

h) A hitelesített okmányok (számlák, eszközutalvá-
nyok, eszközutalvány-tervezetek) fogják alapját képezni
az egységszintû analitikus nyilvántartásnak addig, amíg az
adóhatóság a kérelem elbírálását követõen az eredeti
bizonylatokat visszaküldi a katonai szervezetnek.

i) A helyi beszerzésû anyagokról készített eredeti esz-
közutalványok, az azon szereplõ tételek beszerzését igazo-
ló számlák pénzügyi referatúra által kézbesítõ könyvön át-
adott eredeti példányai, valamint a vámokmányok hitelesí-
tett másolatai alapján készítse el az áfa-visszaigénylési ké-
relmet az intézkedés 3. és 4. pontjában meghatározott for-
mában és adattartalommal.

j) A központi tárintézetektõl térítésmentesen kapott
anyagokról készített eszközutalványt, valamint a vámok-
mány másolatát az anyagokat eredetileg beszerzõ (átadó)
szervezetek részére kell postai úton megküldeni.

8. A kontingensek feladatai:
a) A kontingens a részére kiküldött utalványtervezete-

ken – a kiszállított eszközök, anyagok tételes ellenõrzését,
átvételét követõen – rögzítse a ténylegesen átvett mennyi-
ségeket, majd keltezéssel, végsõ felhasználást igazoló alá-
írással lássa el.

b) A megküldött eszközutalvány-tervezetek helyi fel-
dolgozását az eszközrendszerben hajtsa végre.

c) Az eredeti vámpapírokról készítsen hitelesített má-
solatot annyi példányban, ahány katonai szervezetet érint
az áfa-visszatérítés.

d) Az eszközutalvány-tervezeteket, az annak feldolgo-
zását igazoló eszközutalványokat, valamint a vámokmá-

nyok hitelesített másolatait a lehetõ legrövidebb idõn belül
küldje meg az MH 64. Boconádi Szabó József Logisztikai
Ezred részére.

9. Az ellátó katonai szervezetek pénzügyi referatúrái-
nak feladatai:

a) A tárgyhónapot megelõzõ hónapban pénzügyileg
rendezett – az áfa-visszatérítési körben érintett – eredeti
beszerzési számlákat kézbesítõkönyvön adja át a logiszti-
kai szolgálat részére minden hónap 15-ig.

b) Az adóhatóság által a kérelem elbírálását követõen
visszaküldött eredeti bizonylatokat a fõkönyvi könyvelés
és az analitikus nyilvántartás alapbizonylataiként a hitele-
sített másolatok helyére helyezze vissza, a hitelesített má-
solatokat saját hatáskörben semmisítse meg.

c) Az adóhatóság által visszatérített áfa összegét, az in-
tézményi bevételekkel kapcsolatos feladatokról szóló
19/2007. HM utasítás 4. § j) pontja alapján a HM tárca
központosított bevételeként kell kezelni.

d) A visszaigénylésre kerülõ összegek nagyságrend-
jére, valamint a feladat bonyolultságára való tekintettel ne-
gyedévente utólag pénzügyi belsõ ellenõrzés keretében az
áfa-visszatérítés jogosságának igazolásához szükséges
okmányok meglétét és a visszaigénylésre került összeg
helyességét vizsgálni kell.

10. Ez az intézkedés az aláírása napján lép hatályba*,
ezzel egyidejûleg az IFOR MMK részére Magyarországon
beszerzett termékek és szolgáltatások adómentességének
érvényesítése érdekében a Magyar Honvédség feladatairól
szóló 44/1996. MH vezérkar fõnöki intézkedés, valamint a
nemzetközi békemûveletek keretében a délszláv válság
megoldásában résztvevõ erõk részére Magyarországon be-
szerzett termékek és szolgáltatások adómentességének ér-
vényesítése érdekében elvégzendõ feladatok végrehajtásá-
nak rendjérõl szóló 38/2003. számú a HM KPSZH fõigaz-
gatójának és az MH ÖLTP parancsnokának együttes intéz-
kedése hatályát veszti.

Dr. Füredi Károly s. k., Havril András
vezérezredes s. k.,

HM VTI szakállamtitkár HM Honvéd Vezérkar fõnöke

* Az intézkedés aláírásának napja 2007. szeptember 26.
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HONVÉD VEZÉRKAR FÕNÖKI RENDELKEZÉSEK

A Honvédelmi Minisztérium
Honvéd Vezérkar fõnökének

114/2007. (HK 20.) HM HVKF
parancsa

õrzés-védelmi konferencia végrehajtására

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 101. § (4) bekezdésében kapott fel-
hatalmazás alapján, „Az õrzés-védelem új kihívásai” címû
õrzés-védelmi konferencia elõkészítésére és végrehajtásá-
ra az alábbi

parancsot

adom ki.

1. A Parancs hatálya a Honvédelmi Minisztérium
(a továbbiakban: HM) Honvéd Vezérkar Fõnök aláren-
deltségébe tartozó HM szervezetek, valamint a Magyar
Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szervezeteire
terjed ki.

2. A katonai és a szolgáltatásként vásárolt õrzés-védel-
mi feladatok területén jelentkezõ új kihívások értékelése, a
feladatok egységes értelmezésének elõsegítése, a tovább-
lépés irányainak és feladatainak kijelölése érdekében
„Az õrzés-védelem új kihívásai” címmel õrzés-védelmi
konferencia végrehajtását rendelem el.

3. A konferencia ideje: 2007. október 31. 09.00–13.00

4. A konferencia helye: MH Központi Kiképzõ Bázis
(a továbbiakban: MH KKB) színházterem (Szentendre,
Dózsa György út)

5. A konferencia napirendi pontjai:

5.1. A Magyar Honvédség objektumainak terrorveszé-
lyeztetettsége, bûnelkövetési módok a honvédségi tulaj-
don sérelmére és megelõzésük lehetõségei;

5.2. A Magyar Honvédség objektumai õrzés-védelmi
technikai fejlesztésének irányai, az élõerõ kiváltásának
lehetõségei;

5.3. Az õrzési szolgáltatás igénybevétele során szerzett
tapasztalatok, a katonai szervezet és a szolgáltató együtt-
mûködésének kérdései, konfliktusai;

5.4. Hozzászólások, kérdések, válaszok;

6. A konferencia elõkészítéséért, megtartásáért, leveze-
téséért a HM Hadmûveleti és Kiképzési Fõosztály
(a továbbiakban: HM HKF) fõosztályvezetõ a felelõs.

7. A konferencia eredményes végrehajtása érdekében:

7.1. A HM HKF:
a) 2007. október 16-ig készítse el a konferencia leveze-

tési tervét, állítsa össze a résztvevõk listáját és 2007. októ-
ber 19-ig küldje ki a berendelõket és a meghívókat;

b) szervezze meg, együttmûködve a MH KKB-val, a
konferencia helyszínére történõ beléptetést, a kiemelt sze-
mélyek fogadását;

c) biztosítsa a konferencia levezetõ elnökét;
d) készüljön fel elõadás megtartására;
e) kérje fel a MK Katonai Biztonsági Hivatal fõigazga-

tót a témában jártas elõadó biztosítására;
f) kérje fel az Országos Rendõr Fõkapitányság vezetõ-

jét a témában jártas elõadó biztosítására;
g) kérje fel együttmûködésre a HM EI Zrt. Biztonsági

és Vagyonvédelmi Igazgatóságát;
h) hajtson végre a helyszínen szemrevételezést 2007.

október 19-én;

7.2. A HM Személyzeti Fõosztály:
a) biztosítsa megbízottjának, illetve az õrzés-védelem-

mel foglalkozó szaktisztjének és a Kelet, valamint a
Nyugat Magyarországi Hadkiegészítõ Parancsnokságok
parancsnokainak részvételét a konferencián;

7.3. A MH Összhaderõnemi Parancsnokság:
a) biztosítsa a Parancsnokság törzsfõnökének, az

õrzés-védelemmel foglalkozó szaktisztjeinek, a katonai
õrséggel és szolgáltatással õrzött katonai szervezetek
parancsnokainak, vagy törzsfõnökeinek, a katonai szerve-
zetek õrzés-védelemmel foglalkozó szakállományának
(szervezetenként 1-1 fõ) és az õrzött objektumok parancs-
nokainak részvételét a konferencián;

b) a Parancsnokság törzsfõnöke készüljön fel hozzászó-
lásra a középszintû parancsnokságon folyó õrzés-védelmi
tervezõ, szervezõ, irányító munka tapasztalatairól;

c) készítse fel a MH 25. Klapka György Lövészdandár
törzsfõnökét 15 perces elõadás megtartására a katonai
szervezet és a szolgáltató együttmûködésének kérdéseirõl,
konfliktusairól a katonai szervezet szemszögébõl, javasla-
tokat téve a továbblépéshez;

d) készítse fel hozzászólásra a MH VEK törzsfõnökét,
a veszélyesanyag raktárak megerõsítésének témakörébõl;

7.4. A MH KKB:
a) biztosítsa a bázis törzsfõnökének és az õrzés-véde-

lemmel foglalkozó szaktisztjé(i)-nek részvételét a konfe-
rencián;

b) biztosítsa a Dózsa Gy úti objektum színháztermét;
c) felelõs a rendezvény helyszínének berendezéséért, a

kivetítésért és a hangosításért;
d) a HM HKF-fel együttmûködve szervezze meg és

biztosítsa a konferencián résztvevõk beléptetését az objek-
tumba és a regisztrációt;

e) saját hatáskörében szervezzen forgalomszabályzást
az objektum területén;

f) biztosítson a berendeltek és meghívottak szolgálati
gépjármûveinek parkolót és a gépjármû vezetõk részére
pihenõ helyiséget;

g) jelöljön ki berendezett helyiséget a büfé szolgálta-
táshoz;

h) biztosítson ebédet a konferencián résztvevõk részére;
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i) készítse fel képviselõjét hozzászólás megtartására
„Az õrzés-védelmi feladatok megszervezése a MH KKB
objektumaiban, az õrzés-védelem témakörének helye, sze-
repe az oktatás során” címmel;

7.5. A MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi
Központ:

a) biztosítsa a központ törzsfõnökének, az õrzés-véde-
lemmel foglalkozó szaktisztjé(i)-nek és a szolgáltatással õr-
zött objektumok parancsnokainak részvételét a konferencián;

b) készítse fel képviselõjét hozzászólásra az egészség-
ügyi veszélyes és kurrens anyagok õrzés-védelmének ak-
tuális kérdéseivel kapcsolatban;

7.6. MH Támogató dandár:
a) biztosítsa a dandár mb. törzsfõnökének, az õrzés-vé-

delemmel foglalkozó szaktisztjé(i)-nek és a szolgáltatással
õrzött objektumok parancsnokainak részvételét a konfe-
rencián;

b) készítse fel képviselõjét hozzászólásra az üres ob-
jektumok õrzés-védelmének tapasztalataival, problémái-
val és megoldási javaslataival kapcsolatban;

8. A konferenciára berendeltek és meghívottak 2007.
október 27.-ig igazolják vissza a HM HKF-re a résztvevõk
névsorát.

9. Ez a parancs az aláírása napján lép hatályba* és
2007. november 1-jén hatályát veszti. Jelen parancsot az
érintett állomány elõtt ki kell hirdetni.

Havril András vezérezredes s. k.,
HM Honvéd Vezér fõnöke

* A parancs aláírásának napja 2007. október 17.

A Honvédelmi Minisztérium
Honvéd Vezérkar fõnökének

112/2007. (HK 20.) HM HVKF
intézkedése

a Magyar Honvédség NATO Reagáló Erõk 10. váltás
készenléti besorolásáról és szolgálatba léptetésérõl

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény (Hvt.) 101. § (4) bekezdésében ka-
pott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyar Hon-
védség kijelölt állományának a NATO Reagáló Erõkben
történõ részvételérõl szóló 2007/2004. (I. 22.) Korm. hatá-
rozatra, a Magyar Köztársaság határain kívüli válság-
reagáló és béketámogató mûveletekkel kapcsolatos
Magyar Honvédséget érintõ feladatokról szóló 78/2007.
(HK 15.) HM utasításra, a NATO Reagáló Erõk 10. váltá-
sába részt vevõ erõk kijelölésérõl és felkészítésérõl szóló

97/2007. (HK 17.) HM HVKF intézkedésre, valamint az
ideiglenes katonai szervezet létrehozásáról szóló
102/2007. (HK 15.) HM határozatra, a Magyar Honvédség
NATO Reagáló Erõk 10. váltás (a továbbiakban: MH
NRF 10.) készenléti besorolásáról és szolgálatba lépteté-
sérõl az alábbi

intézkedést

adom ki.

1. Az intézkedés hatálya kiterjed a Magyar Honvédség
(a továbbiakban: MH) azon katonai szervezeteire, ame-
lyek az MH NRF 10. készenléti szolgálatának ellátásában
érintettek.

2. Az MH NRF 10. 2008. január 5-tõl–2008. június
30-ig teljesít készenléti szolgálatot.

3. Az MH NRF 10. magas készenlétû, a hadmûveleti
értékelõ csoport (CBRN JAT) 1-es készenléti kategóriájú,
2 nap készenléti idejû, a többi elem 2-es készenléti kategó-
riájú, 5 nap készenléti idejû szervezet.

4. A készenlét fokozása az MH központi riasztási ok-
mánya felhasználásával, a riasztási utaltsági rend szerint
történik. A szervezeti elem azonosítását a készenlétért fe-
lelõs szervezet megalakítási folyószámát követõ „MH
NRF 10.” jelölés biztosítja.

5. Az MH NRF 10. hivatásos és szerzõdéses állomá-
nyát a katonák illetményérõl és illetményjellegû juttatásai-
ról, valamint a közalkalmazottak jutalmazásáról szóló
3/2002. (I. 25.) HM rendelet 51. § (1) bekezdés alapján az
51. § (3) bekezdésében megállapított különleges igénybe-
vételi pótlék illeti meg.

6. Ez az intézkedés a közzététele napján lép hatályba és
2008. július 1-jén hatályát veszti.

Havril András vezérezredes s. k.,
HM Honvéd Vezérkar fõnöke

HM Honvéd Vezérkar fõnökének
012/2007. (HK 20.) HM HVKF

intézkedése
a Magyar Honvédség katonai szervezetei feltöltésének
elkészítésérõl és a készenléti fenntartását és fokozását

biztosító hadkiegészítési szakfeladatokról*

* Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.
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HM Honvéd Vezérkar fõnökének
113/2007. (HK 20.) HM HVKF

intézkedése
a 2007. október 23-i ünnepségekkel összefüggõ

feladatokról*

HM Honvéd Vezérkar fõnökének
116/2007. (HK 20.) HM HVKF

i n t é z k e d é s e
a Magyar Honvédség Központi Ügyelet mûködésének

szabályozásáról*

* Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.

A Honvéd Vezérkar fõnök helyettesének
59/2007. (HK 20.) HM HVKFH

i n t é z k e d é s e
Egységes NATO Elõírások hatálybaléptetésérõl

Az egységesítési, szabványosítási tevékenységrõl és a
NATO egységesítési dokumentumok kezelésérõl és fel-
dolgozásáról szóló 1/2000. (HK 2.) HM utasítás 7. §
(2) bekezdés b) pontjában biztosított jogkörömnél fogva
elrendelem a következõ dokumentumok bevezetését:

I. STANAG 2437 AJOD (EDITION 6) – ALLIED
JOINT DOCTRINE AJP-O1(C)

– Témafelelõs: HM Haderõtervezési Fõosztály.
– Témakezelõ: HM Haderõtervezési Fõosztály, Szö-

vetségesi és Egységesítési Osztály.
– Bevezetés idõpontja: 2007. október 31.
– Végrehajtás módja: Eredeti AJP-O1(C) dokumentum

kiadása angol nyelven.

II. STANAG 2490 AJOD (EDITION 2) – ALLIED
JOINT OPERATIONS AJP–3(A)

– Témafelelõs: HM Haderõtervezési Fõosztály.
– Témakezelõ: HM Haderõtervezése Fõosztály, Szö-

vetségesi és Egységesítési Osztály.
– Bevezetés idõpontja: 2008. január 2.
– Végrehajtás módja: Eredeti AJP–03(A) dokumentum

kiadása angol nyelven.

III. STANAG 2514 AJOD (EDITION 1) –
NON-GOMBATANT EVACUATION OPERATIONS –
AJP–3.4.2

– Témafelelõs: MH Mûveleti Központ.
– Témakezelõ: MH Mûveleti Központ, Katasztrófa-el-

hárítási és Válságkezelési Osztály.
– Bevezetés idõpontja: 2007. október 31.
– Végrehajtás módja: Eredeti AJP–3.4.2 dokumentum

kiadása angol nyelven.

A témafelelõsök adják ki a végrehajtásul szolgáló doku-
mentumokat. Ezzel együtt végezzék el az esetleg szüksé-
ges módosításokat is: a bevezetett NATO elõírásnak nem
megfelelõ korábbi szabályozásokat helyezzék hatályon kí-
vül, illetve kezdeményezzék helyezésüket.

Mikita János mk. altábornagy s. k.,
HM HVKF helyettese
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A HM Informatikai és Információvédelmi Fõosztály
fõosztályvezetõjének

5/2007. (HK 20.) HM IIF
intézkedése

dokumentumok minõsítésének törlésérõl

A Magyar Néphadsereg Haditechnikai Intézet
0320/6/1987. számú „Titkos!” minõsítésû „Meghívás tu-
dományos mûszaki tanácsülésre” tárgyú és a Honvédelmi
Minisztérium Magyar Néphadsereg Vezérkara által ki-

adott 34/0621/MNVK Szabályzatszerkesztõ és Koordiná-
ciós osztály „Titkos!” minõsítésû „A csernobili reaktor-
baleset tanulságai és következtetései a fegyveres erõk szá-
mára” címû kiadvány minõsítése 2007. október 1-vel meg-
szûnt.

A fenti kiadványokkal rendelkezõ szervezetek a minõsí-
tés megszûnését a nyilvántartásaikban és az iraton is ve-
zessék át.

Halmai Ottó mk. dandártábornok s. k.,
HM IIF fõosztáylvezetõ



A Magyar Honvédség
Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ

parancsnokának (MH egészségügyi fõnök)
1246/2007. (HK 20.) MH HEK

intézkedése
a Sürgõsségi háborús sebészet címû fõnökségi

kiadvány kiadásáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 110. § (2) bekezdésében kapott fel-
hatalmazás alapján – figyelemmel az egységesítési, szab-
ványosítási tevékenységrõl és a NATO egységesítési do-
kumentumok kezelésérõl és feldolgozásáról szóló 1/2000.
(HK 2.) HM utasításra, valamint az Egységes NATO Elõ-
írások elfogadásáról szóló 11/2006. (HK 25.) HVKF elsõ
helyettesi közleményére – az egészségügyi szakfeladatok
egységes elvek szerint történõ végrehajtása érdekében a
Sürgõsségi háborús sebészet címû fõnökségi kiadvány
(STANAG 2068 – Sürgõsségi háborús sebészet – 5. ki-
adás) kiadásáról az alábbiak szerint

intézkedem:

1. Az intézkedés hatálya kiterjed a Honvédelmi
Minisztérium és a Magyar Honvédség katonai szervezetei-
re és állományára.

2. A Sürgõsségi háborús sebészet címû fõnökségi kiad-
ványt ezen intézkedés mellékleteként eredeti angol nyel-
ven felhasználásra kiadom.

3. A kiadvány célja a harci sérültek elsõ ellátása keze-
lési elveinek egységesítése, útmutató adása a NATO és
PfP nemzetek egészségügyi szolgálatai számára. A szab-
ványosítási dokumentum a teljességre törekvés igényével
tartalmazza a mûveleti területen, az elmúlt évek során fel-
halmozott tapasztalatok alapján összeállított harctéri sebé-
szeti alap- és irányelveket.

4. Az intézkedés az aláírás napján lép hatályba*.
Az érintettek a dokumentumot külön elosztó alapján kap-
ják meg.

Dr. Németh András orvos
dandártábornok s. k.,

MH egészségügyi fõnök

* Az intézkedés aláírásának napja 2007. október 10.

A. Magyar Honvédség
Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ

parancsnokának (MH egészségügyi fõnök)
1278/2007. (HK 20.) MH HEK

intézkedése
a Módszertani Útmutató a közegészségügyi

ellenõrzésrõl címû fõnökségi kiadvány kiadásáról

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 110. § (2) bekezdésében kapott fel-
hatalmazás alapján a Módszertani Útmutató a közegész-
ségügyi ellenõrzésrõl címû fõnökségi kiadvány kiadásáról
az alábbiak szerint

intézkedem:

1. Az intézkedés hatálya kiterjed a Honvédelmi
Minisztériumra, a Honvédelmi Minisztérium háttérintéz-
ményeire, a Magyar Honvédség katonai szervezeteire és
intézményeire, a katonai nemzetbiztonsági szolgálatokra,
a Magyar Köztársaság területin tartózkodó külföldi fegy-
veres erõkre.

2. A Módszertani Útmutató a közegészségügyi ellen-
õrzésrõl címû fõnökségi kiadványt ezen intézkedés mel-
lékleteként felhasználásra kiadom.

3. A kiadvány célja, hogy egységesítse a Magyar Hon-
védségben a közegészségügyi ellenõrzések rendjét és
módszerét.

4. Az intézkedés az aláírás napján lép hatályba*.
Az érintettek a dokumentumot külön, elosztó alapján kap-
ják meg.

Dr. Németh András orvos
dandártábornok s. k.,

MH egészségügyi fõnök

* Az intézkedés aláírásának napja 2007. október 15.
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SZERZÕDÉSEK

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM INFRASTRUKTURÁLIS ÜGYNÖKSÉG

A szerzõdés
megnevezése (típusa)

A szerzõdés tárgya
A szerzõdést kötõ felek

neve és azonosítója*
A szerzõdés

értéke**
A szerzõdéskötés

dátuma

A szerzõdés
hatálybalépésének

dátuma

A szerzõdés
lejártának
dátuma***

Kivitelezési Állami Egészségügyi Központ Podmaniczky úti telephelyén
az I–II. épület 3. emeletén az onkológiai osztály, a
szemészeti mûtõ és a fizikoterápiás részleg nedves kezelõtér
karbahelyezési munkái, valamint a magasföldszinten lévõ
tornateremben melegburkolat kialakítási munkái.

MEGA-LOGISTIC
Zrt.

13117429-2-51

43 294 2007. 10. 5. 2007.10.5. 2007.11.10.

* Gazdálkodó szervek esetén adószám, ennek hiányában egyéb azonosító szám
** A szerzõdés valutanemében meghatározva (Ft esetén E Ft-ban)

*** Határozatlan idejû szerzõdés esetén ennek jelzése

MAGYAR HONVÉDSÉG TÁMOGATÓ DANDÁR

Sor-
szá
m

Szerzõdés
megnevezése (típusa)

Szerzõdés tárgya
Szerzõdést kötõ

felek neve,
azonosítója

Szerzõdés
értéke

Szerzõdéskötés
dátuma

A szerzõdés
hatálybalépésének

dátuma

A szerzõdés
lejártának

dátuma

1. Vállalkozási 3. KORK 9 db faház tetõhéjazat cseréje SENED-SYS Bt. 4 993 798 + 20% áfa 2007. 09. 27. 2007. 10. 01. 2007. 11. 10.

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM

A szerzõdés
megnevezése

(típusa)
A szerzõdés tárgya

A szerzõdést kötõ felek neve, azonosí-
tója

A szerzõdés értéke
nettó Ft

A szerzõdés
létrejöttének

dátuma

A szerzõdés
hatálybalépésének

dátuma

A szerzõdés
lejártának

dátuma

Szállítási szerzõdés Repülõgép fedélzeti hidraulika rendszer
oktatópanel

ZMNE
Adószám: 15708034-2-51

FESTO Kft.
Adószám: 10159277-2-41

5 724 782 2007. 10. 19. 2007. 10. 19. 2007. 11. 19.

Szállítási szerzõdés 6 db interaktív multimédiás berendezés ZMNE
Adószám: 15708034-2-51

RUFUSZ
Computer Kft.

Adószám: 12324574-2-13

7 662 000 2007. 09. 24. 2007. 09. 24. 2007. 10. 24.
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A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium utasításai

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
18/2007. (K. V. Ért. 12.) KvVM

utasítása
a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
Stratégiai Koordinációs Munkacsoportjának

létrehozásáról

A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a
Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló
2006. évi LVII. törvény 67. § alapján a következõ utasítást
adom ki:

1. §

A minisztérium stratégia alkotási feladatainak hatékony
ellátása érdekében Stratégiai Koordinációs Munkacsoport
(a továbbiakban: Munkacsoport) mûködik.

2. §

A Munkacsoport feladata a miniszter iránymutatása
alapján a miniszter feladatkörébe tartozó stratégiai jelentõ-
ségû koncepciók, programok, elõterjesztések elkészítésé-
nek koordinálása.

3. §

(1) A Munkacsoport vezetõje a Kabinetfõnök.
(2) A Munkacsoport állandó tagjai: az Államtitkár,

Kabinetfõnök és a Szakállamtitkárok egy-egy vezetõ
beosztású képviselõje.

(3) A Munkacsoport tevékenységében – tanácskozási
joggal – részt vesznek meghívott szakértõk.

4. §

A Munkacsoport a meglévõ stratégiák összehangolása
és a közös minisztériumi stratégia kidolgozása céljából
2007. december 31-ig mûködik.

5. §

Ez az utasítás a kiadmányozása napján* lép hatályba.

Dr. Fodor Gábor s. k.,
környezetvédelmi és vízügyi miniszter

* A kiadmányozás napja: 2007. október 4.

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
19/2007. (K.V. Ért. 12.) KvVM

utasítása
a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

közbeszerzési szabályzatáról

A közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX. törvény, a
közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények megküldésé-
nek és közzétételének részletes szabályairól, a hirdetmé-
nyek ellenõrzésének rendjérõl és díjáról, valamint a Köz-
beszerzési Értesítõben történõ közzététel rendjérõl és
díjáról szóló 34/2004. (III. 12.) Korm. rendelet, a köz-
pontosított közbeszerzési rendszerrõl, valamint a központi
beszerzõ szervezet feladat- és hatáskörérõl szóló
168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet, a közbeszerzési és
tervpályázati hirdetmények, a bírálati összegezések és az
éves statisztikai összegezések mintáiról szóló 2/2006.
(I. 13.) IM rendelet végrehajtása érdekében a következõ
utasítást adom ki.

1. §

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
közbeszerzési szabályzatát az utasítás mellékleteként ki-
adom.
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2. §

(1) Ez az utasítás a kiadmányozás napján* lép hatályba.

(2) Az utasítás hatálybalépésével egyidejûleg a közbe-
szerzések, a központosított közbeszerzések és a szabadké-
zi vétellel történõ beszerzések végrehajtásáról szóló
6/2001. közigazgatási államtitkári intézkedés, valamint az
azt módosító 4/2003. és 8/2004. közigazgatási államtitkári
intézkedés hatályát veszti.

Dr. Fodor Gábor s. k.,
környezetvédelmi és vízügyi miniszter

* A kiadmányozás napja: 2007. október 8.

Melléklet
a 19/2007. (K.V. Ért. 12.) KvVM utasításhoz

Közbeszerzési Szabályzat
a közbeszerzések, ezen belül az egyszerûsített,
az egyszerû és a központosított közbeszerzések

és a beszerzések végrehajtásáról

Jelen szabályzat a közbeszerzésekrõl szóló 2003.
CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapelvei és ren-
delkezései, valamint a vonatkozó jogszabályok keretében,
azok végrehajtása érdekében tartalmazza és meghatározza
az árubeszerzések, az építési beruházások építési, szolgál-
tatási koncessziók, szolgáltatások megrendelésének egy-
séges eljárási és felelõsségi rendjét.

I.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A szabályzat hatálya és alkalmazási köre

1. §

A szabályzat hatálya a Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium (a továbbiakban: KvVM) Szervezeti és Mû-
ködési Szabályzatáról (a továbbiakban: SzMSz) szóló
KvVM utasítás VII. fejezet 19. § szerinti szervezeti egysé-
gek (a továbbiakban: KvVM szervezeti egysége) áru-,
gép- és egyéb eszközbeszerzéseire, építési és technológiai,
szerelési vonzatú fejlesztéseire, egyéb beruházásaira, épí-
tési, szolgáltatási koncesszióira és szolgáltatásai megren-
delésére terjed ki.

2. §

(1) A KvVM a Kbt. végrehajtásával kapcsolatos felada-
tokat a környezetvédelmi és vízügyi miniszter (a továb-
biakban: Miniszter) irányításával a szakállamtitkárok fel-
ügyelete mellett – a Beruházási osztály (a továbbiakban:
Bo) koordinációjában – a szakmai fõosztályok, azokon be-
lül az ajánlatkérõ szervezeti egységek, illetve a Költségve-
tési, beruházási fõosztály (a továbbiakban: Kbf) szerveze-
tébe tartozó Bo végzi.

(2) Indokolt esetben – az államtitkár, kabinetfõnök, ille-
tékes szakállamtitkár döntése alapján – közbeszerzési eljá-
rás lefolytatásával külsõ cég is megbízható, amelyet a Bo
közbeszerzési eljárás keretében választ ki a közbeszerzés
kapcsán érintett szervezeti egység bevonásával.

(3) A KvVM közbeszerzési eljárásaiban a közbeszerzé-
si tanácsadó foglalkoztatására, feladataira a Kbt. 9. § az
irányadó.

(4) A Kbt. negyedik rész 44. Cím alatti egyszerû közbe-
szerzési eljárás (Kbt. 299. §) lefolytatásával külsõ céget
megbízni nem lehet, azok lefolytatását kizárólag a KvVM
szervezeti egységei végezhetik el a Bo koordinációjában.

(5) A közbeszerzés szakmai elõkészítését a KvVM szer-
vezeti egységei önállóan végzik.

(6) A KvVM közbeszerzéseinek ellenõrzését kockázat-
elemzésen alapuló éves ellenõrzési terv alapján az Ellenõr-
zési fõosztály (a továbbiakban: Ef) végzi.

(7) Az ajánlati, részvételi, ajánlattételi felhívások elõké-
szítését, az ajánlattételi dokumentáció összeállítását, a ki-
egészítõ tájékoztatások megküldését, az ajánlatok bontá-
sát, tárgyalások lefolytatását, ajánlatok elbírálását és érté-
kelését, döntési javaslat elkészítését, az eljárás eredmé-
nyének kihirdetését, egyéb tájékoztatások megadását,
adott esetben az ajánlattal kapcsolatos felvilágosító kérdé-
sek, indoklások stb. bekérését a bírálóbizottság (a továb-
biakban: Bizottság) végzi.

(8) A Közbeszerzési Döntõbizottságnak a KvVM-mel
szemben kezdeményezett jogorvoslati eljárásaiban a jogi
képviseletet a Közigazgatási, és jogi fõosztály (Kjf.), illet-
ve államtitkári, kabinetfõnöki, szakállamtitkári döntés
alapján külsõ jogi képviselõ látja el.

Értelmezõ rendelkezések

3. §

A szabályzat alkalmazásában:
a) szakmai fõosztályok vezetõi: titkárságvezetõk, fõ-

osztályvezetõk;
b) ajánlatkérõ szervezeti egység: a beszerzési, közbe-

szerzési eljárásokat kezdeményezõ szakmai egységek
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[17/2006 (MK 94.) KvVM utasítás VII. Fejezet 19. §
(2) bekezdésében foglaltak szerint];

c) teljes körû közbeszerzés: a nyílt, meghívásos, tárgya-
lásos, egyszerûsített közbeszerzési eljárások, vagy a ver-
senypárbeszéd melyek értékhatára eléri a nemzeti értékha-
tárok alsó határát;

d) döntéshozó: államtitkár, kabinetfõnök, illetékes
szakállamtitkár, illetve az államtitkár, a kabinetfõnök,
vagy a szakállamtitkár által írásban kijelölt – irányítása alá
tartozó – szakmai fõosztályvezetõ;

e) kötelezettségvállaló: kabinetfõnök, illetékes szakál-
lamtitkár, illetve a kabinetfõnök, vagy a szakállamtitkár
által írásban kijelölt – irányítása alá tartozó – szakmai fõ-
osztályvezetõ;

f) pénzügyi ellenjegyzõ: környezetgazdasági szakállam-
titkár, illetve az általa írásban kijelölt személy a Gazdálko-
dási szabályzatban megfogalmazottakkal összhangban;

g) közbeszerzõ: teljes körû közbeszerzési eljárás esetén
a Bo, illetve azon belül a feladat ellátásával megbízott
munkatárs (hivatalos közbeszerzési tanácsadó);

egyszerû közbeszerzési eljárás esetén az ajánlatkérõ
szervezeti egység, illetve azon belül a feladat ellátásával
megbízott munkatárs;

h) ajánlati, ajánlattételi dokumentáció: általános infor-
mációk az adott közbeszerzési eljárással kapcsolatban,
közbeszerzési mûszaki leírás (Kbt. 4. § 15. p), részletes
szerzõdési feltételek, vagy a szerzõdéstervezet, egyéb in-
formációk a közbeszerzési eljárással kapcsolatban.

II.

A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK,
AZOK DOKUMENTÁLÁSA, ÉRTÉKHATÁROK

SZERINTI FELOSZTÁSA

4. §

A közbeszerzési eljárások cselekményeinek dokumen-
tálása (Kbt. 7. §) teljeskörû közbeszerzési eljárások esetén
a Bo, egyszerû közbeszerzési eljárások esetén az ajánlat-
kérõ szervezeti egység feladata.

5. §

(1) A közbeszerzés eljárás a Kbt. szerint nyílt, meghívá-
sos, tárgyalásos vagy versenypárbeszéd, egyszerûsített,
keretmegállapodásos és egyszerû eljárás lehet. Az egyes
eljárásokra a Kbt. eltérõ szabályozást ír elõ. Fõszabályként
a nyílt eljárást kell alkalmazni. Tárgyalásos eljárásra, ver-
senypárbeszédre akkor kerülhet sor, ha azt a Kbt. megen-
gedi és annak megalapozottságát az ajánlatkérõ szakterü-
let megfelelõen indokolni tudja.

(2) A közbeszerzési eljárás során – függetlenül attól,
hogy a tényleges megvalósítás hány ütembõl áll és milyen
idõtartamot ölel fel – nem lehet áttérni az egyik eljárási faj-
táról a másikra.

(3) A meghívásos és tárgyalásos eljárás során indokolt
esetben gyorsított eljárás alkalmazható.

(4) Egyszerûsített eljárás alkalmazható a Kbt. 4. számú
melléklete szerinti szolgáltatások megrendelése esetében.

(5) Egyszerû eljárás alkalmazható abban az esetben, ha
a beszerzés értéke nem éri el mindenkori nemzeti értékha-
tárt. Egyszerû közbeszerzési eljárások megindítása a Kbt.
299. § (1) bekezdés a), illetve b) pontja alapján történhet.
Az eljárás lehet tárgyalásos vagy tárgyalás nélküli.

(6) A közbeszerzések értékhatár szerinti felosztása:
a) közbeszerzési értékhatárok (nettó) tekintetében há-

romféle értékhatárt kell megkülönböztetni, az ún. Közös-
ségi, a nemzeti és az egyszerû közbeszerzési eljárás érték-
határait; az egyes értékhatárokhoz eltérõ eljárási rendek
tartoznak;

b) a Közösségi értékhatárok alsó határát a Kbt.
30–32. §-a határozza meg;

c) a nemzeti értékhatárok alsó határát az éves költség-
vetési törvény határozza meg. (A tárgyévre vonatkozó
közbeszerzési értékhatárok, más egyéb közbeszerzéssel
kapcsolatos információ mellett a Közbeszerzések Taná-
csának www.kozbeszerzes.hu honlapján megtekinthetõk,
illetve onnan letölthetõk.)

(7) A Kbt. három közbeszerzési értékhatárrendszert és
ehhez kapcsolódó három – egymástól nem teljes mérték-
ben eltérõ – eljárási rendszert különböztet meg:

a) a Közösségi értékhatárokat elérõ vagy meghaladó
értékû közbeszerzéseket (Kbt. 21–239. §);

b) a nemzeti értékhatárokat elérõ, de a közösségi érték-
határokat el nem érõ értékû közbeszerzéseket (Kbt.
240–291. §);

c) a nemzeti értékhatárok alatti értékû közbeszerzése-
ket (ún. egyszerû közbeszerzési eljárás Kbt. 292–302. §).

III.

AZ ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERV
ELÕZETES TÁJÉKOZTATÁS, AZ ÉVES STATISZTIKAI

ÖSSZEGZÉS

6. §

(1) A közbeszerzések, beszerzések, és a közbeszerzési
eljárások tervezésével és elõkészítésével kapcsolatos fel-
adatok:

a) az éves összesített közbeszerzési terv [Kbt. 5. §
(1) bek.] elkészítéséhez a beszerzésekben érintett szakmai
fõosztályvezetõk – a KvVM éves jóváhagyott költségveté-
sében szereplõ (pénzügyi forrással rendelkezõ) – beszer-
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zésekre vonatkozó adatokat lehetõség szerint március
31-éig, de legkésõbb a tárgyév április 15-ig a Bo részére
kötelesek szolgáltatni;

b) a szakmai fõosztályvezetõk az adatszolgáltatásban
fel kell, hogy tüntessék az egyszerû közbeszerzési eljárá-
sok alsó értékhatárát el nem érõ értékû tárgyévre tervezett
beszerzéseiket is azzal, hogy szakterületükön indoklási
kötelezettségük van a Kbt. 40. §-a szerinti egybeszámítás
mellõzése tekintetében;

c) az éves összesített közbeszerzési tervet – a szakmai
fõosztályvezetõk adatszolgáltatása alapján – lehetõség
szerint április 15-éig legkésõbb a tárgyév május 5-ig a
Bo-nak kell elkészítenie;

d) az összesített közbeszerzési tervet (1. számú mellék-
let) a környezetgazdasági szakállamtitkár javaslata alapján
a Miniszter hagyja jóvá;

e) az ajánlatkérõ szervezeti egység az összesített köz-
beszerzési terv elkészítése elõtt is indíthat közbeszerzési
eljárást, amelyet a késõbb készülõ tervben megfelelõen
szerepeltetni kell;

f) az összesített közbeszerzési tervben feltüntetett be-
szerzések tájékoztató jellegûek, megvalósításuk nem köte-
lezõ. A közbeszerzési terv – írásban indokolva – módosít-
ható. A közbeszerzési terv módosítását a szakmai fõosztá-
lyok vezetõinek kell kezdeményezni;

g) a közbeszerzési terv nyilvános, melyet a tárgyév
május 15-ét követõen a Bo-nak kell a KvVM honlapján
közzététetnie – a Sajtó osztály közremûködésével – és a
(KSzF) központosított közbeszerzési portálján elektroni-
kusan rögzíteni.

h) a közbeszerzési terv módosítását a szakmai fõosztá-
lyok vezetõinek minden tárgynegyedévet követõ elsõ hó-
nap (július, október, január) 5. napjáig kell a Bo-nál kezde-
ményezniük.

A jóváhagyott módosított közbeszerzési tervet a Bo kö-
teles nyilvánossá tenni és a Központi Szolgáltatási Fõigaz-
gatóság (KSzF) portálján elektronikusan rögzíteni;

(2) Az elõzetes tájékoztatással kapcsolatos feladatok:
a) a Bo a költségvetési év kezdetét követõen a KvVM

közbeszerzéseirõl a Kbt. 42. §, 43. § szerint elõzetes össze-
sített tájékoztatót készíthet ajánlatkérõ szervezeti egysé-
gek igénye, illetve adatszolgáltatása alapján a szakmai fõ-
osztályok vezetõinek egyetértésével;

b) az elõzetes összesített tájékoztatót tartalmazó hirdet-
mény közzététele nem vonja maga után az abban megadott
közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötele-
zettségét.

(3) Az éves statisztikai összegzéssel kapcsolatos felada-
tok:

a) a Bo a KvVM éves beszerzéseirõl a Kbt. 16. § alap-
ján éves statisztikai összegezést köteles készíteni, amelyet
legkésõbb a tárgyévet követõ év május 31. napjáig kell
megküldenie a Közbeszerzések Tanácsának;

b) az éves statisztikai összegzés elkészítéséhez szüksé-
ges adatok szolgáltatása – az elõzõ naptári évben kezde-

ményezett közbeszerzésekrõl – az érintett szervezeti egy-
ségek feladata, melyeket összesítve a szakmai fõosztályok
vezetõi küldenek meg a Bo részére.

IV.

FELADATOK ÉS FELELÕSSÉGI SZABÁLYOK

7. §

(1) A közbeszerzési eljárások elõkészítése és lefolytatá-
sa során

a) a Miniszter feladata a közbeszerzési terv, illetve a
módosított közbeszerzési terv jóváhagyása;

b) a környezetgazdasági szakállamtitkár feladata:
ba) az összesített közbeszerzési terv elfogadására, és a

közbeszerzési terv módosítására vonatkozó, javaslat meg-
tétele,

bb) kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzése;
c) a döntéshozó feladata:
ca) a Bizottság elnökének és tagjainak kijelölése, illet-

ve felkérése,
cb) a közbeszerzési eljárás felelõségi rendjének meg-

határozása,
cc) döntés meghozatala:
1. a kizárásról,
2. az ajánlat érvénytelenségérõl,
3. az eljárás eredményességérõl, illetve eredményte-

lenségérõl,
4. az eljárás nyertesérõl,
5. adott esetben a nyertest követõ ajánlattevõrõl,
6. adott esetben arról, hogy jogorvoslati eljárás kereté-

ben ki biztosítja a KvVM jogi képviseletét,
cf) a szakterületét érintõ szerzõdések megkötése, a

szerzõdések esetleges módosítása.
d) a költségvetési és beruházási fõosztály vezetõjének

feladata az éves statisztikai összegzés megküldése – a
Közbeszerzések Tanácsa részére – a tárgyévet követõ má-
jus 31-éig;

e) a szakmai fõosztályok vezetõinek feladata:
ea) közbeszerzési terv elkészítéséhez szükséges – a

szervezeti egységek igényei alapján összesített – a szakte-
rületét érintõ adatok szolgáltatása és azok megküldése leg-
késõbb tárgyév április 15-ig a Bo részére,

eb) közbeszerzési terv módosításához szükséges – a
szervezeti egységek javaslata alapján – a szakterületet
érintõ adatok szolgáltatása,

ec) kiemelten: éves statisztikai összegzés elkészítésé-
hez – szervezeti egységei által kezdeményezett közbeszer-
zési eljárásokról összesítve – a szükséges adatok megkül-
dése a BO részére az elõzõ évben kezdeményezett közbe-
szerzési eljárásokról a tárgyévet követõ április 30-áig,

ed) független hivatalos közbeszerzési tanácsadó felké-
rése, megbízása,
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ef) speciális ismereteket igénylõ közbeszerzési eljárá-
sok esetén külsõ szakértõ(k) megbízása,

eg) építési beruházások esetén mûszaki ellenõr(ök)
megbízása,

eh) a Bizottság elnökének és tagjainak kijelölése, illet-
ve felkérése egyszerû közbeszerzési eljárások estén,

ei) átruházott döntési jogkör gyakorlása esetén az eljá-
rás felelõsségi rendjének meghatározása,

ej) átruházott döntési jogkör gyakorlása esetén döntés
meghozatala,

ek) átruházott jogkör gyakorlása esetén a szakterületét
érintõ szerzõdések megkötése, a szerzõdések esetleges
módosítása összhangban a Gazdálkodási szabályzattal;

f) ajánlatkérõ szervezeti egység feladata:
fa) összesített közbeszerzési terv elkészítéséhez, illetve

módosításához szükséges adatok elõzetes szolgáltatása,
fb) kiemelten: az éves statisztikai összegzés elkészíté-

séhez szükséges adatok elõzetes szolgáltatása – az elõzõ
évben kezdeményezett közbeszerzési eljárásokról,

fc) elõzetes összesített tájékoztató elkészítéséhez szük-
séges adatok szolgáltatása adott esetben,

fd) összesített közbeszerzési tervben szereplõ eljárások
megindítása,

1. kezdeményezõ irat megküldése,
2. a Kbt. 40. § szerinti egybeszámítási kötelezettség be-

tartása,
3. az eljárás fajtájának elõzetes kiválasztása,
4. a beszerzés pontos megjelölése, környezetvédelmi,

szakmai szempontból lényeges ajánlati, részvételi, illetve
ajánlattételi feltételek meghatározása,

5. a szakmai program, a dokumentáció, a közbeszerzési
mûszaki leírás és a szerzõdés, illetve a részletes szerzõdési
feltételek tartalmának megfogalmazása,

6. elõzetes javaslat megtétele, a Bizottságban részt ve-
võkre vonatkozóan,

fe) az eljárás felelõsségi rendjének elõterjesztése (egy-
szerû eljárások esetén),

ff) a külsõ szakértõ, független közbeszerzési tanácsadó,
mûszaki ellenõr igénybevételére vonatkozó javaslat meg-
tétele,

fg) kötelezõen közzétételre kerülõ – Bo által Közbe-
szerzések Tanácsa Szerkesztõ Bizottsága részére megkül-
dendõ – ajánlati, részvételi ajánlattételi felhívások észre-
vételezése,

fh) Kbt. 299. § (1) bekezdés szerinti egyszerû közbe-
szerzési eljárások esetén

1. az ajánlattételi felhívások megfogalmazása, ajánlat-
tételi felhívás(ok) Bo részére való megküldése,

2. a dokumentáció ellenértéke befizetésének ellenõrzé-
se abban az esetben, ha az nem térítésmentes az ajánlatte-
võk részére,

3. az ajánlattétellel, vagy a dokumentációval (amennyi-
ben készült) kapcsolatos tájékoztatás átadása az ajánlatké-
rõk részére átvételi elismervény ellenében,

4. a dokumentáció (amennyiben készült) megküldése a
Kbt. 54. §. (4) bekezdése alapján,

5. a közbeszerzéssel kapcsolatos jogszabályok betartása,
6. a benyújtásra kerülõ ajánlatok személyes átvétele,

azokról átvételi elismervények kiadása, illetve postai úton
beérkezett ajánlatok átvétele a KvVM-hez benyújtott be-
adványokat érkeztetõ szervezeti egység – az ajánlattételi
határidõ lejárta elõtt,

fi) a kiegészítõ tájékoztatások szakmai tartalmának
megfogalmazása,

fj) konzultációkon (amennyiben sor kerül ilyenre) való
részvétel,

fk) konzultációk alkalmával felmerült szakmai kérdé-
sek megválaszolása,

fl) az eljárásokban való részvétel biztosítása,
fm) a beérkezett ajánlatok bontási helyének biztosítása,
fn) adott esetben az eljárás egyes cselekményeihez köz-

jegyzõ jelenlétének biztosítása,
fo) a Bizottság üléseinek lefolytatásához helyiség biz-

tosítása,
fp) az eljárások során benyújtott és keletkezett iratok

tárolása, illetve irattározása az Iratkezelési szabályzatban,
illetve a jelen szabályzatban meghatározottak szerint,

fr) a szerzõdés megkötésének elõkészítése,
fs) a szerzõdés teljesítésének ellenõrzése a szerzõdõ fél

teljesítésének igazolása a Kbt. 305. § (1) bek. alapján,
ft) az esetleges szerzõdés módosítás szakmai indoklása,
fu) a szerzõdésmódosítás elõkészítése, annak elõter-

jesztése,
fv) a szerzõdés megkötésére, illetve a szerzõdésmódo-

sításra vonatkozó adatszolgáltatás – hirdetmény közzété-
tele, illetve a KvVM honlapján való megjelenítés éreké-
ben – megküldése a Bo részére a szerzõdés megkötését, il-
letve szerzõdés módosítását követõen azonnal, kivéve a
Kbt. 299. § (1) bek b) pontja alapján kezdeményezett eljá-
rások esetén,

fw) a szerzõdés teljesítésére, részteljesítésére vonat-
kozó adatszolgáltatás megküldése a Bo részére a résztelje-
sítés fordulónapját, illetve a teljesítést követõen azonnal,

fx) iratok összeállítása a Közbeszerzések Tanácsa,
Közbeszerzési Döntõbizottság, az illetékes ellenõrzõ szer-
vek, valamint a KvVM belsõ ellenõrzését végzõk részére a
Bo koordinációjában,

fy) aktív részvétel, illetve szakmai segítség nyújtása
– az esetleges jogorvoslati eljárásokban – a KvVM jogi
képviseletét ellátók részére;

g) a Beruházási osztály (Bo) feladata:
ga) az összesített közbeszerzési terv elkészítése, annak

elõterjesztése, legkésõbb a tárgyév május 5-ig,
gb) a jóváhagyott összesített közbeszerzési terv nyilvá-

nossá tétele legkésõbb a tárgyév május 15-ig,
gc) összesített közbeszerzési terv esetleges módosítása

– a szakmai fõosztályok vezetõinek adatszolgáltatása alap-
ján – elõterjesztése, nyilvánossá tétele, a módosítást kö-
vetõ öt (5) napon belüli megküldése a központi beszerzõ
szervezet részére,

gcs) a közbeszerzési terv Kbt. 5. § szerinti megõrzése,
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gd) éves statisztikai összegzés elkészítése, a tárgyévet
követõ május 25-éig,

gdz) elõzetes összesített tájékoztató elkészítése, közzé-
tétele az ajánlatkérõ szervezeti egységek esetleges igénye
alapján,

ge) közbeszerzési eljárások nyilvántartásba vétele a
kezdeményezõ irat alapján,

gf) segítségnyújtás az ajánlatkérõ szervezeti egység ré-
szére az eljárás fajtájának kiválasztása terén,

gg) a Kbt. 40. § szerinti egybeszámítási kötelezettség
betartásának ellenõrzése,

gh) a beszerzés megjelölésének, a szakmai szempontok
alapján meghatározott ajánlati, részvételi, ajánlattételi fel-
tételek vizsgálata a Kbt. tükrében,

gi) a Bizottság és elnökének, valamint tagjainak kivá-
lasztására vonatkozó javaslat megtétele teljes körû eljárá-
sok esetén,

gj) az eljárás felelõségi rendjének elõterjesztése teljes
körû eljárások esetén,

gk)Kbt. 299. § (1) bekezdés b) pontja szerinti egyszerû
közbeszerzési eljárások esetén az ajánlattételi felhívások
ellenõrzése a Kbt. tükrében, az ajánlattételi felhívások el-
lenjegyzése,

gl) kötelezõen közzétételre kerülõ ajánlati, részvételi,
ajánlattételi felhívások megküldése a Közbeszerzések Ta-
nácsa Szerkesztõ Bizottsága részére,

gm) átutalás kezdeményezése – a Pénzügyi osztály fe-
lé – a hirdetmények közzétételi díjára vonatkozóan,

gn) a kötelezõen közzétételre kerülõ hirdetmények
esetleges hiánypótlásának kezelése,

go) a szakmai program, a dokumentáció, a közbeszer-
zési mûszaki leírás és a szerzõdés, illetve a részletes szer-
zõdési feltételek tartalmának ellenõrzése a Kbt. tükrében,

gö) teljes körû közbeszerzési eljárások esetében a do-
kumentáció:

1. ellenértéke befizetésének ellenõrzése abban az eset-
ben, ha az nem térítésmentes az ajánlattevõk részére,

2. átadása az ajánlatkérõk részére átvételi elismervény
ellenében,

3. megküldése a Kbt. 54. § (4) bekezdése alapján,
gp) a kiegészítõ tájékoztatások szakmai tartalmának el-

lenõrzése a Kbt. tükrében,
gq) konzultációkon (amennyiben sor kerül ilyenre)

való részvétel,
gr) konzultációk alkalmával felmerült kérdések meg-

válaszolásának vizsgálata a Kbt. tükrében,
gs) teljes körû közbeszerzési eljárások esetén a benyúj-

tásra kerülõ ajánlatok személyes átvétele, azokról átvételi
elismervények kiadása, postai úton beérkezett ajánlatok
átvétele a KvVM-hez benyújtott beadványokat érkeztetõ
szervezeti egységtõl az ajánlati, részvételi határidõ lejárta
elõtt,

gsz) az eljárások során a közbeszerzéssel kapcsolatos
jogszabályok betartása,

gt) az eljárások során benyújtott és keletkezett iratok
egy másolati példányának megõrzése,

gty) az eljárás eredményével, a szerzõdés megkötésé-
vel kapcsolatos hirdetmények megküldése – az ajánlatkérõ
szervezeti egység adatszolgáltatását követõen – a Közbe-
szerzések Tanácsa Közbeszerzési Értesítõ Szerkesztõ Bi-
zottsága és KvVM Sajtó osztálya részére,

gu) az eljárásban való aktív részvétel biztosítása, folya-
matos közbeszerzési szakmai segítségnyújtás az ajánlat-
kérõ szervezeti egységek részére,

gü) az esetleges szerzõdésmódosítás szakmai indoko-
lásának vizsgálata a Kbt. tükrében,

gx) a szerzõdés esetleges módosításával, teljesítésével,
részteljesítésével kapcsolatos hirdetmények megküldése –
az ajánlatkérõ szervezeti egység adatszolgáltatását köve-
tõen – a Közbeszerzések Tanácsa Szerkesztõ Bizottsága és
a KvVM Sajtó osztálya részére,

gy) szükség szerinti kapcsolattartás a Közbeszerzések
Tanácsa Döntõbizottságával,

gv) segítségnyújtás az ajánlatkérõ szervezeti egységek-
nek a közbeszerzési eljárások iratanyagainak összeállítá-
sában a Közbeszerzések Tanácsa, a Közbeszerzési Döntõ-
bizottság, az illetékes ellenõrzõ szervek, valamint a
KvVM belsõ ellenõrzését végzõk igénye alapján,

gw) az aktív részvétel és szakmai segítségnyújtás – az
esetleges jogorvoslati eljárásokban – a KvVM jogi képvi-
seletét ellátók részére,

gz) tájékoztatás adása a Kbt. 63. § (8) bek. alapján más
ajánlatkérõk részére;

gzs) a KvVM nevében vagy megbízásából az ágazatot
érintõ Nemzeti Park Igazgatóságok, Környezetvédelmi
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõségek, Környe-
zetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságok, Vízügyi és Környe-
zetvédelmi Központi Igazgatóság, Fejlesztési Igazgatóság
által lefolytatott közbeszerzési eljárásaihoz bírálóbizott-
sági tag biztosítása, illetõleg Nemzeti Park Igazgatóságok,
Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügye-
lõségek, Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságok,
Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Fej-
lesztési Igazgatóság által kezdeményezett közbeszerzési
eljárások lefolytatatásának terv szerinti ellenõrzése;

h) a Fejezeti költségvetési osztály feladata (Fko): a
pénzügyi fedezet meglétének igazolása;

i) a Pénzügyi és számviteli osztály, feladata (Po):
ia) a hirdetmények közzétételi díjának soron kívüli át-

utalása,
ib) számla kiállítása és kiküldése az ajánlattevõk ré-

szére abban az esetben, ha a dokumentáció ellenszolgálta-
tás fejében került kiadásra,

ic) a dokumentáció ellenértének visszafizetése a Kbt.
54. § (5) bekezdése alapján,

id) az esetleges ajánlati biztosíték kezelése a Kbt. 59. §
(1)–(6) bekezdése alapján,

ie) a sikeres közbeszerzési eljárást követõen a feladat
(a szerzõdés teljesítéséhez) megvalósításához szükséges
pénzügyi fedezet biztosítása,

if) a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerzõdé-
sek ellenértékének – a teljesítésigazolás mellékletével be-
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nyújtott számla alapján – Kbt. szerinti teljesítése (kifize-
tése),

ig) a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerzõdé-
sek pénzügyi teljesítésének, részteljesítésének megtörtén-
térõl értesítés megküldése a Bo részére;

j) A Sajtó osztály feladata:
ja) a KvVM éves összesített közbeszerzési tervének, il-

letve módosított éves összesített közbeszerzési tervének a
KvVM honlapján való láthatóvá tétele a Bo vezetõjének
igénye esetén,

jb) a KvVM egyes közbeszerzési eljárásainak ajánlati,
részvételi, ajánlattételi felhívásainak és egyéb kapcsolódó
iratok (dokumentáció) közzététele az ajánlatkérõ szerve-
zeti egységek vezetõi igénye esetén,

jc) a Kbt. 99. § (4) bekezdésében, 304. § (3); (5) bekez-
désében, 307. § (2) bekezdésében meghatározott iratok
KvVM honlapján való láthatóvá tétele a Bo adatszolgálta-
tása alapján;

k) az Ellenõrzési fõosztály (Ef) feladata: a lezárt (nem
folyamatban lévõ) közbeszerzési eljárások ellenõrzése
jóváhagyott kockázatelemzésen alapuló éves ellenõrzési
terv alapján;

l) a Közigazgatási és jogi fõosztály (Kjf) feladata:
la) a nyertes ajánlattevõkkel kötendõ szerzõdés jogi fe-

lülvizsgálatáról való,
lb) a KvVM jogi képviseletének ellátásáról, a Bo és az

ajánlatkérõ szervezeti egység vezetõjének bevonásával
történõ
gondoskodás;

m) a KvVM-hez benyújtott beadványokat érkeztetõ
szervezeti egység feladata a közbeszerzési eljárásokkal
kapcsolatos iratok ajánlatok, részvételi jelentkezések ér-
keztetése, címzettekhez való azonnali továbbítása;

n) az Irattár feladata a közbeszerzési eljárások során –
az ajánlatkérõ szervezeti egység által összeállított – kelet-
kezett iratok kezelése a Kbt. 7. § (2) bek. megfelelõen;

o) a Bo vezetõjének feladata a folyamatban lévõ közbe-
szerzési eljárások vezetõi szintû ellenõrzése;

p) a közbeszerzési eljárásban nem érintett szervezeti
egység vezetõjének feladata megkeresés esetén Bizottsági
tag kijelölése;

q) a közbeszerzõ feladata a közbeszerzési eljárás során
az eljárással kapcsolatos iratok megszerkesztése, keletke-
zett iratok tárolása, rendszerezése, az eljárás idõtartama
alatt;

r) a közbeszerzési tanácsadó feladata:
ra) a közbeszerzési eljárás során az eljárással kapcso-

latban megszerkesztett iratok áttekintése a Kbt. alapján,
rb) részvétel a felhívás és a dokumentáció elkészítésé-

ben,
rc) javaslat megtétele az egyes iratok tartalmára vonat-

kozóan a Kbt. tükrében, az esetleges törvénysértések elke-
rülése érdekében,

rc) teljes körû közbeszerzési eljárások esetén az iratok
megszerkesztése, keletkezett iratok tárolása, rendszere-
zése az eljárás idõtartama alatt;

s) a Bizottság feladata:
sa) az ajánlati, részvételi, ajánlattételi felhívások elõ-

készítése,
sb) az ajánlati, részvételi, adott esetben az ajánlattételi

dokumentáció összeállítása,
sc) Kbt. 299. § (1) bek. b) pontja szerinti egyszerû köz-

beszerzési eljárások esetén ajánlattételi felhívás(ok) és a
dokumentáció (amennyiben készült), illetve a feladatlap
(közbeszerzési mûszaki leírás) megküldése az ajánlatte-
võk részére,

sd) a kiegészítõ tájékoztatások megküldése,
se) a benyújtott ajánlatok bontása,
sf) tárgyalásos eljárások esetén a tárgyalások lefolyta-

tása,
sg) hiánypótlási felhívások szükség szerinti elkészítése

és kiküldése,
sh) ajánlatok elbírálása és értékelése,
si) döntési javaslat, illetve bírálati jkv. készítése a dön-

téshozó részére,
sj) az eljárás eredményének kihirdetése,
sk) egyéb tájékoztatások megadása, adott esetben tisz-

tázó kérdések, indoklások stb. kiküldése.

(2) A közbeszerzési eljárások elõkészítése és lefolytatá-
sa során a közbeszerzésben közremûködõ a közremûködés
mértékéig felelõs.

(3) A Bizottság elnöke egy személyben felelõs a tárgyi
közbeszerzési eljárás lebonyolításának törvényességéért, a
Kbt., az ahhoz kapcsolódó jogszabályok és a jelen beszer-
zési szabályzatban rögzített rendelkezések az összeférhe-
tetlenségi szabályok betartásáért.

(4) A bírálat szakmai szempontból történõ helytállósá-
gáért, a döntési javaslat kidolgozásáért a kijelölt Bizottság
tagjai és elnöke testületileg felelõs.

(5) A döntéshozó a közbeszerzési eljárások során dön-
téshozói minõségében, a meghozott döntés Kbt. szerinti
megalapozottságáért akkor és annyiban terheli személyes
felelõsség, amennyiben a Bizottság javaslataitól eltér.

VII.

A BÍRÁLÓBIZOTTSÁG

8. §

(1) A Bizottság páratlan számú és legalább három tag-
ból álló testületnek kell lennie.

(2) A Bizottság
a) az ajánlatkérõ szakterület
b) a Pénzügyi és számviteli osztály
c) a Beruházási osztály közbeszerzési szakértelemmel

rendelkezõ
munkatársaiból áll.
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(3) Indokolt esetben további tagokra a Bizottság elnöke
tehet javaslatot a döntéshozónak.

(4) A Bizottság elnöke csak a KvVM vezetõ beosztású
köztisztviselõje lehet. A Bizottság elnöke és tagjai megbí-
zás, illetõleg kijelölés alapján jogosultak, illetve kötelesek
a Bizottság munkájában – többek között annak ülésén –
részt venni. Feladatukat legjobb tudásuk szerint és köz-
szolgálati jogviszonyukból eredõ kötelezettségük mara-
déktalan teljesítésével kell ellátniuk.

(5) A közbeszerzési eljárások Bizottságának elnökét és
tagjait név szerint minden esetben a döntéshozó jelöli ki,
illetve kéri fel.

(6) A Bizottság munkáját – egyszerû közbeszerzési eljá-
rás (Kbt. 299. § (1) bek. b) pont) kivételével – kell, hogy
segítse, vagy a Bizottság tagjai között legyen hivatalos
közbeszerzési tanácsadó (Kbt. 11. § (1) bek.).

(7) Bizottsági tagok delegálására kötelesek a közbeszer-
zési eljárásban nem érintett szakterületek abban az eset-
ben, ha erre a Bo vagy az ajánlatkérõ szervezeti egység ve-
zetõje részérõl igény merül fel. A Bizottsági tagok delegá-
lásával kapcsolatos igény közlése, illetve a közbeszerzési
eljárásban nem érintett szakterületek részérõl bizottsági
tag elõzetes kijelölése szóban vagy írásban történhet.

(8) A Bizottság elnökét és a tagjait teljes körû közbe-
szerzési eljárás esetén a Bo vezetõjének elõterjesztése
alapján – az eljárást megindító hirdetmény közzététele, il-
letve ajánlattételi felhívás kiküldése elõtt – a döntéshozó
jelöli ki, illetve külsõ bizottsági tag esetében kéri fel a
4. számú, illetõleg a 4/a számú melléklet alapján.

(9) A Kbt. 299. § szerinti egyszerû közbeszerzési eljá-
rás(ok) esetén az ajánlatkérõ szervezeti egység vezetõjé-
nek elõterjesztése alapján a Bizottság elnökét és tagjait an-
nak a szakmai fõosztálynak a vezetõje jelöli ki – a 4. szá-
mú, illetõleg a 4/a számú melléklet alapján – akinek az irá-
nyítása alá tartozik az ajánlatkérõ szervezeti egység.

(10) A Bizottság elnökének és tagjainak megbízása és
felelõssége – a közbeszerzési eljárás során – a szerzõdés
megkötésének idõpontjáig, illetve ha a közbeszerzési eljá-
rással kapcsolatban jogorvoslati eljárás indul, annak lezár-
táig tart.

(11) A Bizottság tagjai közül csak a Bo munkatársai és a
hivatalos közbeszerzési tanácsadó kötelezett – a köztiszt-
viselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 22/A. §
(8) bek. f) pontja alapján – vagyonnyilatkozat tételére.

(12) A közbeszerzési eljárások esetén, a közbeszerzõt –
aki felelõs az eljárás Kbt. és ezen utasítás szerinti iratainak
megszerkesztésért, azok továbbításáért – teljes körû köz-
beszerzési eljárások esetében a Bo vezetõje, egyszerû köz-
beszerzési eljárások esetén a bizottság elnöke az ajánlatké-
rõ szervezeti egység által delegált Bizottság tagjai közül
jelöli ki, illetve bízza meg. Ez esetben a közbeszerzõ a Bi-
zottság szavazati joggal rendelkezõ tagja.

(13) A Bo vagy az ajánlatkérõ szervezeti egység vezetõ-
je szavazati joggal nem rendelkezõ közbeszerzõt is kijelöl-
het, illetve kérhet fel – az elõbb említett feladatok elvégzé-
sére – aki nem tagja a Bizottságnak.

(14) A Bizottság tagjai egy-egy szavazati joggal rendel-
keznek.

(15) A Bizottság abban az esetben határozat, illetve
döntési javaslattételre képes, ha ülésén minden bizottsági
tag és az elnök is jelen van.

(16) A Bizottság döntéseit egyszerû szavazattöbbséggel
hozza.

(17) A Bizottság elnöke és tagjai, valamint az ajánlatké-
rõ nevében eljáró személyeknek, a megbízást – de legké-
sõbb az ajánlatok felbontását – követõen összeférhetetlen-
ségi és titoktartási nyilatkozatot kell, hogy tegyenek
6. számú melléklete alapján.

(18) Összeférhetetlenségi ok fennállása, vagy keletke-
zése esetén azt az elnök az õt megbízónak, a tagok az el-
nöknek kötelesek jelenteni. Ez esetben a döntéshozó – az
elnök, vagy a Bo vezetõje javaslatára – más személyt jelöl
ki a Bizottságba.

(19) A Bizottság munkájának segítése érdekében – spe-
ciális esetekben – (külsõ) szakértõ is felkérhetõ. A külsõ
szakértõt a szakmai fõosztály vezetõje kéri fel a Kbt.
figyelembevételével, a közbeszerzési eljárást kezdemé-
nyezõ szervezeti egység felügyeletét ellátó, illetve az irá-
nyítását végzõ szakállamtitkár egyetértésével. A szakértõ
szakmai anyagot készít a Bizottság részére, amelyben
szakmai szempontok alapján összehasonlítja az ajánlato-
kat, azokról részletes szakmai összehasonlító és értékelõ
anyagot készít. Szavazati joggal nem rendelkezik.

(20) Az Európai Unióból származó forrásból támogatott
közbeszerzések esetén az eljárásba bevont független köz-
beszerzési tanácsadót a szakmai fõosztály vezetõje bízza
meg – a közbeszerzési eljárást kezdeményezõ szervezeti
egység felügyeletét ellátó, illetve az irányítását végzõ ál-
lamtitkár, kabinetfõnök, szakállamtitkár egyetértésével – a
közbeszerzési eljárás során az általa elvégzendõ feladat
megbízási szerzõdésben történõ pontos meghatározásával.
A független közbeszerzési tanácsadó nem tagja a Bizott-
ságnak, így szavazati joggal sem rendelkezik.

A Bizottság bíráló és értékelõ munkájára vonatkozó
részletes szabályok

9. §

(1) A Bizottság elnöke a közbeszerzési eljárás során ki-
admányozási joggal rendelkezik. A KvVM nevében aján-
lattételi felhívást, kiegészítõ tájékoztatást, – az ajánlatok
bontásáról, a tárgyalásokról és az eredményhirdetésrõl
jegyzõkönyvet, hiánypótlással kapcsolatos felhívást, iratot
az ajánlattevõ kizárásáról, szerzõdés teljesítésére való al-
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kalmatlanságának megállapításáról, az ajánlat érvényte-
lenségérõl, „összegzést az eljárásról” – küldhet az ajánlat-
tevõnek. Felvilágosítást, indoklást, tájékoztatást kérhet az
ajánlattevõtõl.

(2) A Bizottság elnökének és tagjainak teljes egészében
ismerniük kell az aktuális közbeszerzési eljárás ajánlati,
részvételi, illetve ajánlattételi felhívását, a közbeszerzési
mûszaki leírást – és amennyiben készült – a dokumentá-
ciót és a bírálati, értékelési munkához szükséges összes
iratot.

(3) A Bizottság a közbeszerzési eljárás során az ajánla-
tok felbontását, az ajánlatokkal kapcsolatos levelezést, az
ajánlatok bírálatát, értékelését, tárgyalásos eljárások ese-
tén a tárgyalások lefolytatását, az eljárások eredményének
kihirdetését végzi.

(4) A közbeszerzõ a bizottsági tagok kijelölését köve-
tõen, az ajánlati, részvételi, ajánlattételi határidõ lejárta
elõtt, a Bizottság munkájának megkönnyítése érdekében
elkészítheti az eljárás munkatervét, amely tartalmazza az
eljárás cselekményeit, azok idõpontját, az elvégzendõ fel-
adatokat, a feladatok ellátásának felelõsét az 5. számú mel-
léklet alapján, melyet minden bizottsági tag részére az
ajánlati, részvételi, ajánlattételi felhívás és a dokumentá-
ció mellékletével meg kell küldenie.

(5) A Bizottság munkájáról – az eljárás(ok) cselekmé-
nyeirõl a közbeszerzõnek – minden egyes ülésérõl mini-
mum három példányban eredeti aláírás(okk)al ellátott
jegyzõkönyvet kell készíteni. A jegyzõkönyvet Bizottsági
ülésenként külön-külön, vagy folytatólagosan kell vezetni.

(6) A közbeszerzõ az ajánlatok bírálatának megkönnyí-
tése érdekében ún. bírálati lapot készíthet a Bizottság elnö-
ke és szavazattal bíró tagjai részére a 8. számú melléklet
alapján.

(7) Tárgyalásos eljárás során a tárgyalásokat csak a
Bizottság elnöke – indokolt esetben speciális szakmai
tudással rendelkezõ szakértõ bevonásával – vezetheti le.

(8) A Bizottság az ajánlatokat az ajánlati, részvételi,
ajánlattételi felhívásban és a vonatkozó jogszabályokban
[Kbt. 81. § (1) bek.] meghatározottak alapján köteles bírál-
ni és értékelni. Az értékelés során kizárólag az elõre meg-
határozott szempontrendszert kell figyelembe venni.

(9) A Bizottság köteles vizsgálni és jegyzõkönyvben
rögzíteni az ajánlattevõkkel, illetve azok ajánlatával kap-
csolatban a kizáró okokat, az ajánlattevõk szerzõdés telje-
sítésére való alkalmasságát, illetve alkalmatlanságát, az
ajánlatok érvényességét, illetve érvénytelenségét, illetve
azok indokait.

(10) Az ajánlatok bírálata, illetve értékelése során a
Bizottság írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot – bí-
rálati jegyzõkönyvet – a 9. számú melléklet alapján készít
legalább három példányban eredeti aláírásokkal ellátva –
az ajánlatkérõ nevében a közbeszerzési eljárást lezáró dön-
tést meghozó személy részére, melynek részét képezi a ta-

gok indokolással és aláírásukkal ellátott bírálati lapja.
A jegyzõkönyv összesítve is tartalmazhatja a tagok bírálati
lapját.

(11) A bírálati jegyzõkönyvnek részletes indokolást kell
tartalmaznia a döntés megalapozottságát illetõen. A bírálati
jegyzõkönyvben a Bizottság javaslatot tesz a döntéshozó ré-
szére, mely ajánlattevõt javasolja az ajánlati, részvételi,
ajánlattételi felhívás alapján kizárni az eljárásból, illetve
mely ajánlattevõ alkalmatlan a szerzõdés teljesítésére – az
ajánlati, részvételi, ajánlattételi felhívásban és a vonatkozó
jogszabályokban [Kbt. 81. § (1) bek.] foglaltak figyelembe-
vételével – vagy mely ajánlattevõnek érvénytelen az ajánla-
ta, illetõleg, hogy az eljárást minõsítse eredményesnek,
vagy eredménytelennek, továbbá, hogy mely ajánlattevõt
javasolja az eljárás nyertesének, illetve, hogy mely ajánlat-
tevõvel javasolja a szerzõdés megkötését. A Bizottság kivá-
laszthatja a legkedvezõbb ajánlatot követõ ajánlattevõt és
javasolhatja annak megnevezését, illetve kihirdetését is.

(12) A Bizottság javaslata alapján a kizárás(ok)ról, az
ajánlattevõ(k) szerzõdés teljesítésére való alkalmatlanná
minõsítésrõl, az ajánlat(ok) érvénytelenségérõl, az eljárás
eredményességérõl, illetve annak eredménytelenségérõl,
az eljárás nyertesérõl a döntéshozó dönt.

(13) Amennyiben a döntéshozó nem fogadja el a Bizott-
ság döntés-elõkészítõ javaslatát, akkor köteles írásban
megindokolni, hogy milyen okból mellõzte azt, melyek
voltak a döntését megalapozó körülmények és tények.
Ez esetben a döntéshozónak is nyilatkozatot kell tennie az
összeférhetetlenség tekintetében. Továbbá írásbeli utasí-
tást kell adnia (értelemszerûen) a szakmai fõosztály veze-
tõje, illetve az ajánlatkérõ szervezeti egység vezetõje ré-
szére az eljárás további folytatásával, illetve lezárásával
kapcsolatban.

VIII.

A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK LEFOLYTATÁSA

10. §

(1) A közbeszerzések pénzügyi forrásainak ütemezése a
KvVM éves költségvetési elõirányzata, és a tárca rendel-
kezésére álló egyéb pénzeszközeinek figyelembevételével
(azok alapján) történik. A közbeszerzési eljárást általános
esetben megindítani akkor lehet, ha az a Miniszter által jó-
váhagyott éves összesített közbeszerzési tervben szerepel
(vagyis az ajánlatkérés idõpontjában az anyagi fedezet
rendelkezésre áll, vagy biztosíték van rá, hogy a teljesítés
idõpontjában az anyagi fedezet rendelkezésre fog állni).

(2) A közbeszerzési eljárás megindításának elsõ szaka-
szát képezi az, amikor – az SZMSZ-ben meghatározott ha-
tásköri szabályok alapján – a beszerzésben érdekelt szer-
vezeti egység kezdeményezõ iratot – 2. számú melléklet
alapján – intéz a Bo vezetõjéhez.
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(3) Az ajánlatkérõ szervezeti egységnek az egyes köz-
beszerzési eljárások esetén elõzetesen meg kell becsülnie a
közbeszerzés értékét, függetlenül attól, hogy a beszerzés
elõzetes pénzügyi elõirányzata szerepel a közbeszerzési
tervben. A becsült érték figyelembevételével – a Bo koor-
dinációjában – ki kell választani, hogy a beszerzéssel kap-
csolatban a Kbt. mely fejezetének elõírásai szerint kell el-
járni (IV. fejezet: a Közösségi értékhatárokat elérõ, VI. fe-
jezet: nemzeti értékhatárokat elérõ és a negyedik rész sze-
rinti nemzeti értékhatárok alatti egyszerû beszerzések).

(4) A kezdeményezõ iratban az ajánlatkérõ szervezeti
egység vezetõjének pontosan meg kell jelölnie a beszerzés
tárgyát, – a Kbt. hatálya alá tartozó beszerzések esetén – a
miniszter által jóváhagyott éves összesített közbeszerzési
tervben elfoglalt helyét. A kezdeményezõ iratban a szerve-
zeti egység vezetõjének abban az esetben, ha szakmai
vagy más egyéb szempontok alapján a beszerzés megítélé-
se szerint a Kbt. kivételi köreibe sorolható, ezt indokolnia
kell, adott esetben jogszabályra való hivatkozás mellett.
A kezdeményezõ iratban az ajánlatkérõ szervezeti egység
vezetõjének nyilatkoznia kell, hogy a szakterületén be-
szerzés elõkészítése során figyelembe vette a Kbt.
40. §-ában foglaltakat, amely szerint tilos a törvény meg-
kerülése céljából a közbeszerzést részekre bontani. A kez-
deményezõ iratot a szakmai fõosztály vezetõje küldi meg a
Bo részére a Gazdálkodási szabályzat 10. függelékének
mellékletével.

(5) A Bo vezetõje a kezdeményezõ irat alapján a beszer-
zést nyilvántartásba veszi, közbeszerzési eljárások esetén
kijelöli a Bo munkatársát – aki részt vesz a közbeszerzési
eljárás lefolytatásában – majd a kezdeményezõ iratot
visszaküldi a közbeszerzést kezdeményezõ szervezeti
egység vezetõjének.

(6) A kezdeményezõ irat alapján az ajánlati, részvételi,
ajánlattételi felhívást – teljes körû közbeszerzési eljárás
esetében – a szakmai igények figyelembevételével, illetve
azok alapján a Bo készíti el, amelyet a hirdetmény közzé-
tétele elõtt egyeztetésre megküld a közbeszerzési eljárást
kezdeményezõ (ajánlatkérõ) szakterület részére.

(7) Az ajánlatkérõ szervezeti egység a közbeszerzési el-
járást megindító hirdetmény szövegtervezetével egyet ért-
het, vagy módosító észrevételeket tehet.

(8) Az ajánlatkérõ szervezeti egység egyetértésével – a
nyílt, a meghívásos, a tárgyalásos, az egyszerûsített, vala-
mint a Kbt. 299. § (1) bek. a) pontja szerinti közbeszerzési
eljárás esetén – az eljárást az ajánlati, ajánlattételi felhívás
közzétételével a Bo indítja meg.

(9) A Kbt. 299. § (1) bek. b) pontja szerinti egyszerû
közbeszerzési eljárás esetén, az ajánlattételi felhívást a
Kbt. 299. § (3) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlat-
kérõ szervezeti egységnek kell elkészítenie. Az ajánlat-
tételi felhívás kiküldése elõtt azt a Bo kijelölt munkatársá-
nak kell ellenjegyeznie.

(10) A Kbt. szerint a közbeszerzés megkezdésén az eljá-
rást megindító hirdetmény (ajánlati-, részvételi-, ajánlatté-
teli felhívás) közzétételre való, illetve az ajánlattételi felhí-
vás ajánlattevõk részére való megküldésének idõpontját
kell érteni.

(11) A szabályzat hatálya alá tartozó minisztériumi
szervezeti egységek részérõl azonban a közbeszerzési eljá-
rás egységesen akkor kezdõdik, amikor a kezdeményezõ
iratot a döntéshozó aláírta.

Az ajánlati, részvételi, ajánlattételi felhívás

11. §

(1) Az ajánlati, részvételi, illetve ajánlattételi felhívást
tartalmazó hirdetményt a közbeszerzési és tervpályázati
hirdetmények a bírálati összegzések és az éves statisztikai
összegzések mintáiról szóló 2/2006. (I. 13.) IM rendelet-
ben (a továbbiakban: R.) meghatározott minták, illetve a
Kbt. 299. § (1) bek. b) pontja szerinti egyszerû közbeszer-
zési eljárások esetében a Kbt. 299. § (3) bekezdésében fog-
laltak alapján úgy kell elkészíteni, hogy azok alapján az
ajánlattevõk egyenlõ eséllyel megfelelõ ajánlatot tehesse-
nek.

(2) Az ajánlatkérõ szervezeti egységnek – a Bo-al törté-
nõ koordinációja során – minden, a beszerzés meg-
valósulása tekintetében elõforduló lehetõséget mérlegel-
nie kell, és az ajánlati, részvételi, illetve az ajánlattételi fel-
hívás megfogalmazásakor pontosan és egyértelmûen meg
kell határoznia azokat a környezetvédelmi, szakmai krité-
riumokat amelyek a beszerzés szempontjából elengedhe-
tetlenül fontosak. Ideértve a beszerzésekhez közvetlen
kapcsolódó jogszabályok megjelölését [így pl. hogy a
szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz
(képesítéshez) van-e kötve, mivel ez esetben az ajánlati-,
részvételi-, ajánlattételi felhívásban meg kell határozni az
evvel összefüggésben álló alkalmassági, illetve alkal-
matlansági szempontot, illetve szempontokat és az arra,
azokra vonatkozó igazolási módot], valamint a KvVM ál-
tal a beszerzés során érvényesíteni kívánt szakmapolitikai
célkitûzéseket is.

(3) Teljes körû közbeszerzési eljárások esetén az ajánla-
ti, részvételi felhívásokban minden esetben elõ kell írni a
Kbt. 60–62. §-ban foglalt kizáró okokat.

(4) Egyszerû közbeszerzési eljárás esetén is a Kbt. 60. §
(1) és 61. § (1) bekezdése alapján kizáró okok meghatároz-
hatók.

(5) Az ajánlatkérõ szervezeti egységnek a Kbt. 66. § és a
67. § alapján meg kell határoznia a pénzügyi, mûszaki,
illetõleg szakmai alkalmasság minimum követelményeit
és azok igazolási módját (egyszerû közbeszerzési eljárá-
sok esetén is legalább egy pénzügyi, gazdasági és legalább
egy mûszaki alkalmassági feltételt és azok igazolási mód-
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ját). Figyelemmel kell lenni az ajánlattevõ (alvállalkozó)
üzleti titokhoz fûzõdõ érdekére is. Az ajánlatkérõ szerve-
zeti egységnek az alkalmassági minimum követelményeit
– a közbeszerzés tárgyára kell korlátoznia, a követelmé-
nyeket a közbeszerzés becsült értékére való tekintettel is –
legfeljebb a szerzõdés teljesítéséhez ténylegesen szüksé-
ges feltételek mértékéig lehet elõírni a Kbt. 69. § (3) be-
kezdés alapján.

(6) A közbeszerzési eljárások ajánlati, részvételi, aján-
lattételi felhívásaiban – a közbeszerzés tárgyának figye-
lembevételével – lehetõség szerint elõ kell írni a Kbt.
68. §-ával harmonizáló alkalmassági kritériumokat vagy
érvényességi feltételeket [így pl. EMAS regisztráció vagy
ISO 14001 tanúsítás, EU öko-címke vagy a 29/1997.
(VIII. 29.) KTM rendelet szerinti környezetbarát termék
minõsítés feltételét].

(7) Az ajánlati, ajánlattételi felhívásban minden esetben
meg kell határozni az ajánlatok bírálati szempontját a
Kbt. 57. § (2) bekezdés alapján. Az ajánlatok elbírálása
történhet:

a) a legalacsonyabb összegû ellenszolgáltatás kiválasz-
tásával (ezt a módszert akkor célszerû alkalmazni, ha vár-
hatóan az ajánlattevõk az alkalmassági feltételek alapján
azonosan alkalmasak a szerzõdés teljesítésére és a szerzõ-
dés mûszaki tartalma, azaz a szerzõdés teljesítésével kap-
csolatos elvárások az ajánlatkérõ részérõl nagyon ponto-
san meghatározottak, továbbá beszerzés tárgyánál a minõ-
ségi paraméterek egyértelmûen meghatározhatók, és azo-
kat az ajánlati dokumentáció tartalmazza), vagy

b) az összességében legelõnyösebb ajánlat kiválasztá-
sának módszerével. Ez esetben az értékelési szempontokat
(részszempontok) az azokra adható pontszám alsó és felsõ
határát, azok szorzószámát (súlyszám) az értékelés számí-
tásának szabályait (az ajánlati, ajánlattételi felhívásban)
elõre meg kell határozni. Az összességében legkedvezõbb
ajánlatok kiválasztása esetén – a súlyszámok meghatáro-
zásánál figyelembe kell venni, hogy az ajánlati árnak, vagy
az egyéb (pl. szakmai) szempontoknak kíván az ajánlatké-
rõ szervezeti egység prioritást biztosítani.

(8) Az összességében legelõnyösebb ajánlat kiválasztá-
sa esetén – az ajánlatkérõ szervezeti egységnek – a Kbt.
alapján kell meghatározni a részszempontokat különös te-
kintettel a Kbt. 57. § (4) bekezdés c) pontjában foglaltakra.

(9) A bírálati szempontrendszer kialakításakor kiemelt
fontossággal be kell tartani a Kbt. objektív összehasonlít-
hatóságára vonatkozó elõírását.

Ajánlati, részvételi, ajánlattételi felhívások közzététele,
megküldése

12. §

(1) Az ajánlati, a részvételi, illetõleg az ajánlattételi fel-
hívás közzétételre való megküldése a Közbeszerzési Érte-

sítõ Szerkesztõbizottsága részére, hirdetmény közzététele
nélküli tárgyalásos eljárás esetén az ajánlattevõk és a Köz-
beszerzési Döntõbizottság tájékoztatása az eljárás meg-
kezdésérõl, a Bo feladata.

(2) A Kbt. 299. § (1) bekezdés b) pontja szerint kezde-
ményezett egyszerû közbeszerzési eljárás esetén, – amikor
a beszerzés becsült értéke nem éri el a mindenkori nemzeti
értékhatár felét – az ajánlattételi felhívást az ajánlatkérõ
szervezeti egység készíti el és a Bizottság elnöke kísérõle-
véllel küldi meg az ajánlattevõknek. A kísérõlevél dátu-
mának meg kell egyeznie az ajánlattételi felhívásban meg-
jelölt „megküldés” dátumával.

A dokumentáció és tájékoztatás,
az ajánlattételi határidõ

13. §

(1) Az ajánlatkérõ szervezeti egység a megfelelõ aján-
lattétel érdekében a közbeszerzés tárgyára vonatkozó
szakmai dokumentációt köteles készíteni vagy készíttetni.

(2) A dokumentációt az ajánlatkérõ szervezeti egység-
nek olyan részletességgel kell kidolgozni, hogy abból egy-
értelmû legyen az ajánlatkérõ igénye, az ajánlatkérõ szer-
vezeti egység pontosan mit, mennyit, mikorra, mennyi ide-
ig, milyen célból és minõségben kíván beszerezni (meg-
valósíttatni, szolgáltatást várni). A dokumentációnak tar-
talmaznia kell a vonatkozó közbeszerzési mûszaki leírást
és a részletes szerzõdési feltételeket vagy a szerzõdéster-
vezetet.

(3) Ha a szakmai dokumentáció összeállítása speciális
szakmai ismereteket igényel vagy a beszerzés mûszaki
terv és hatósági engedély köteles annak elkészítéséhez a
szakterület külsõ szervezetet vagy munkatársat is igénybe
vehet.

(4) A Kbt. 299. § (1) bekezdés szerinti egyszerû közbe-
szerzési eljárások esetén nem szükséges dokumentációt
készíteni, de mindenképpen szükséges pontosan meghatá-
rozni szakmai szempontból a beszerzéssel kapcsolatos fel-
adatokat és az elvárásokat (témalapon vagy a közbeszerzé-
si mûszaki leírásban).

(5) A szakmai dokumentáció összeállításáért, a közbe-
szerzési mûszaki leírás, a részletes szerzõdési feltételek
tartalmáért – egyszerû közbeszerzési eljárások esetén a té-
malapon meghatározottakért – az ajánlatkérõ szervezeti
egység tartozik felelõsséggel.

(6) Az ajánlattételi dokumentációnak – az egy szaka-
szos eljárások esetén – teljes terjedelmében készen kell áll-
nia a hirdetmény a közzétételének, illetve az ajánlattételi
felhívás megküldésének napján.

(7) A két szakaszból álló eljárás esetén – a megfelelõ
részvételi jelentkezés benyújtásának elõsegítése érdeké-
ben – részvételi dokumentáció is készíthetõ.
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(8) Ajánlati, részvételi, ajánlattételi felhívások – a hiva-
talos közzétételt, illetve az ajánlattételi felhívások közvet-
len kiküldését követõen az ajánlatkérõ a szakterület igénye
alapján – a KvVM honlapján is megjeleníthetõk. A honla-
pon való közzétételt minden esetben – a Bo vezetõjének
egyetértésével – az ajánlatkérõ szervezeti egységnek kell
kezdeményeznie. Az ajánlati, részvételi, ajánlattételi felhí-
vások KvVM honlapján való megjelenítése – igény esetén
– a Sajtó osztály feladata.

(9) A dokumentáció az ajánlattevõ(k)nek átadható térí-
tés ellenében, vagy térítésmentesen. Az ellenérték össze-
gét és a fizetés módját az ajánlati ajánlattételi felhívásban
kell meghatározni. A dokumentáció ellenértékének megál-
lapításánál figyelembe kell venni a Kbt. 54. § (5) bekezdé-
sében foglaltakat.

(10) A dokumentációt a Bo vagy az ajánlatkérõ szerveze-
ti egység hivatalos helyiségében kell átadni az ajánlatte-
võ(k)nek, vagy a KvVM honlapján megjeleníteni az ajánla-
ti, részvételi, ajánlattételi felhívásban meghatározottak sze-
rint. Lehetõséget kell biztosítani az érdeklõdõ ajánlattevõk
részére a vásárlás kötelezettsége nélküli betekintésre is.

(11) A dokumentációt személyes átvétel esetén átvételi
elismervény ellenében kell átadni. Az átvételi elismervé-
nyen fel kell tüntetni a dokumentációt átvevõ cég nevét, cí-
mét, a cég jegyzésére jogosult nevét, a kapcsolattartó nevét
és elérhetõségeit (telefon, faxszám, e-mail cím). Abban az
esetben, ha a dokumentáció ellenérték fejében kerül kibo-
csátásra a dokumentációt átvevõnek az adó és pénzintézeti
számlájának számát is fel kell tüntetni.

(12) Ha a dokumentáció ellenérték fejében kerül kibo-
csátásra a – Bo, illetve az ajánlatkérõ szervezeti egység tá-
jékoztatása alapján – a Pénzügyi és számviteli osztály ezen
összegrõl számlát köteles kiállítani és postán megküldeni
azt a dokumentáció megvásárlójának.

(13) Az ajánlati, részvételi, ajánlattételi felhívással, a
dokumentációval kapcsolatos kiegészítõ tájékoztatást – az
ajánlattevõk, illetve a részvételre jelentkezõk részére adott
esetben – a Kbt. 56. §, illetõleg 103. §-a szerint az ajánlat-
kérõ szervezeti egység adatszolgáltatásának figyelembe-
vételével a Bizottság elnöke adja meg, illetve küldi ki.
Nyílt, meghívásos, tárgyalásos (teljes körû) közbeszerzési
eljárás esetén a kiegészítõ tájékoztatásban foglaltakat a hi-
vatalos közbeszerzési tanácsadóval a kiküldést megelõzõ-
en egyeztetni kell. A kiegészítõ tájékoztatókat a kibocsátás
sorrendjében sorszámmal kell ellátni. A tájékoztatás során
[a Kbt. 56. § (3) bekezdése alapján] biztosítani kell az
esélyegyenlõséget, azaz a kiegészítõ tájékoztatást az eljá-
rásban részt vevõ minden ismert ajánlattevõ részére meg
kell küldeni, illetve átadni.

(14) Az ajánlatkérõ szervezeti egység a megfelelõ aján-
lattétel elõsegítése érdekében helyszíni konzultációt tûzhet
ki, amelynek helyét és idõpontját a dokumentációban vagy
az ajánlati, ajánlattételi felhívásban kell megadni. A hely-
színi konzultáción minden esetben részt vesz az ajánlatkérõ

szervezeti egység beszerzésért felelõs munkatársa. A kon-
zultáción elhangzottakról az ajánlatkérõ szervezeti egység
munkatársának jegyzõkönyvet kell készíteni, melyet a kon-
zultáció napjától számított öt napon belül – a hivatalos köz-
beszerzési tanácsadó egyetértésével – a Bizottság elnöke
küld meg az általa ismert összes ajánlattevõnek.

(15) Az ajánlattevõ, részvételre jelentkezõ az ajánlati,
részvételi felhívásban és a dokumentációban foglaltakkal
kapcsolatban kiegészítõ tájékoztatást kérhet az ajánlattéte-
li határidõ lejárta elõtt legkésõbb 10, a részvételi határidõ
lejárta elõtt legkésõbb 8 nappal. A kiegészítõ tájékoztatást,
az ajánlati-, ajánlattételi határidõ lejárta elõtt legkésõbb 6,
a részvételi határidõ lejárta elõtt legkésõbb 4 nappal a
Bizottság elnökének kell megadnia szakmai kérdések te-
kintetében az ajánlatkérõ szervezeti egység tájékoztatása
alapján. A kiegészítõ tájékoztatás nem eredményezheti az
eredeti felhívás, a dokumentáció tartalmi módosulását.
A kiegészítõ tájékoztatást minden ismert ajánlattevõnek
egy idõben ki kell küldeni.

(16) Az ajánlattétel megkönnyítése érdekében a doku-
mentáció, illetve az ajánlattételi felhívás melléklete tartal-
mazhat nyilatkozat, illetve iratmintákat is.

(17) Az ajánlat benyújtására vonatkozó határidõ (aján-
lattételi határidõ) meghatározása a közbeszerzések fajtái
szerint változik [így pl. általános esetben a nyílt eljárás
esetén 52 nap, meghívásos, hirdetmény közzétételével in-
duló tárgyalásos, (két szakaszból álló) eljárás estén, rész-
vételre való jelentkezések esetén 37 nap, tárgyalásos, hir-
detmény közzététele nélküli tárgyalásos, egyszerûsített és
egyszerû eljárások esetében, hogy az ajánlattételre „ele-
gendõ idõ” álljon rendelkezésre. Az „elegendõ idõ”
16 napnál ne legyen rövidebb a Kbt. 323. § (2) bekezdés
figyelembevételével.]

(18) Az ajánlatkérõ szervezeti egység az eljárást megin-
dító hirdetményben meghatározott ajánlattételi határidõt
– indokolt estben – egy alkalommal meghosszabbíthatja, ha
az eredeti határidõ lejárta elõtt hirdetményben közzéteszi a
módosított határidõt, és a határidõ meghosszabbításának in-
dokát [így pl. abban az esetben, ha a kiegészítõ tájékoztatást
nem tudja idõben megadni Kbt. 56. § (3) bekezdés].

(19) Az ajánlatkérõ szervezeti egység – nyílt, meghívá-
sos, tárgyalásos közbeszerzési eljárás esetén a Bo koordi-
nációjában, egyszerû közbeszerzési eljárás esetében saját
hatáskörben – az ajánlattételi, részvételi határidõ lejártáig
az ajánlati, részvételi ajánlattételi felhívását visszavonhat-
ja, (pl. forrásbõvítés, forrásmegvonás, illetve csökkentés
vagy zárolás esetén) vagy módosíthatja (Kbt. 76. §). A mó-
dosított feltételekrõl az ajánlattételi, részvételi határidõ
lejárta elõtt új hirdetményt kell közzétenni, amelyben
új ajánlati, részvételi, ajánlattételi határidõt kell megálla-
pítani.

(20) Az ajánlattevõ az ajánlattételi, részvételi határidõ
lejártáig módosíthatja ajánlatát, illetve részvételre való
jelentkezését.
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(21) Az ajánlattételi határidõ lejártát követõen a benyúj-
tott ajánlatok az ajánlatkérõ hozzájárulásával sem módo-
síthatók.

Az ajánlati biztosíték, ajánlati kötöttség

14. §

(1) Az ajánlati biztosíték követelményeirõl, szükséges-
ségérõl, kikötése esetén formájáról, mértékérõl a közbe-
szerzést indítványozó szervezeti egység dönt. Az ajánlati
biztosíték – Kbt. által elõírt módon való – kezelésérõl,
nyilvántartásáról, illetve visszafizetésérõl a Pénzügyi és
számviteli osztály gondoskodik.

(2) Az ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidõ lejártá-
tól, illetve tárgyalásos közbeszerzési eljárás esetén a végsõ
ajánlattétel határidejétõl kezdõdik.

(3) Az ajánlattevõ legalább az ajánlati felhívásban meg-
adott, tervezett szerzõdéskötési idõpont lejártáig kötve van
ajánlatához, de a felhívásban hosszabb ajánlati kötöttség is
meghatározható.

Az ajánlatok tartalmi és formai követelménye,
azok benyújtása

15. §

(1) Az ajánlattevõnek az ajánlati, részvételi, illetve
ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban meghatá-
rozott tartalmi és formai követelményeknek megfelelõen
kell ajánlatát elkészítenie és az ajánlati, részvételi jelent-
kezés, ajánlattételi határidõ lejártáig a felhívásban megha-
tározott helyen benyújtania.

(2) Az ajánlatok átvételét az ajánlati, részvételi, ajánlat-
tételi felhívásban meghatározottak szerint – teljes körû
közbeszerzési eljárások esetén a Bo-nak, egyszerû közbe-
szerzési eljárások esetén az ajánlatkérõ szervezeti egység-
nek – kell biztosítania. A Bo egyszerû közbeszerzési eljá-
rások esetén is átveheti az ajánlatokat abban az esetben, ha
erre az ajánlatkérõ szervezeti egység vezetõje felkéri.

(3) Az ajánlatok átvételérõl – amennyiben azok szemé-
lyesen, illetve futár útján kerültek benyújtásra – átvételi el-
ismervényt kell kiállítani, feltüntetve azon az ajánlat be-
nyújtásának idõpontját.

Az ajánlatok felbontása

16. §

(1) Az ajánlatok, részvételre való jelentkezések felbon-
tásához, az eredmény(ek) kihirdetéséhez stb. szükséges a
technikai feltételeket (beléptetés, helyszín, az ajánlati fel-

hívásban elõírt esetekben a közjegyzõ jelenlétének) az
ajánlatkérõ szervezeti egységnek kell biztosítania.

(2) Az ajánlatokat, a részvételre való jelentkezéseket
tartalmazó iratok felbontását az ajánlati, részvételi, aján-
lattételi határidõ lejártának idõpontjában kell megkezdeni
a Kbt. 80. §, 110. §, illetve 300. § (1) bekezdés megfe-
lelõen.

(3) Az ajánlattételi határidõ lejártát követõen benyújtás-
ra kerülõ ajánlatokat is az ajánlatkérõnek jegyzõkönyv fel-
vétele mellett, átvennie, és az eljárás többi irataival együtt
irattároznia kell.

(4) Az ajánlatok felbontását a Bizottság legalább két
tagja végzi.

(5) Az ajánlatok felbontásáról a Kbt. és jelen szabályzat
elõírásainak megfelelõ tartalmú jegyzõkönyvet a 7. számú
melléklet alapján kell készíteni legkevesebb három – ere-
deti aláírás(okk)al ellátott – példányban, amelyek másolati
példányát a bontástól számított öt napon belül a Bizottság
elnöke megküldi az ajánlatot benyújtó összes ajánlattevõ-
nek.

(6) Amennyiben az ajánlatok felbontásakor a bontást
végzõ személyeken kívül mások (pl. az ajánlati felhívás-
ban meghatározott személyek) is részt vesznek, úgy jelen-
léti ívet is kell készíteni.

Az ajánlatok elbírálása és értékelése

17. §

(1) Az ajánlatokat a lehetõ legrövidebb idõn belül el kell
bírálni és azt követõen az eljárás eredményét az ajánlati,
részvételi, ajánlattételi felhívásban meghatározott ered-
ményhirdetés idõpontjában nyilvánosan kell kihirdetni.

(2) Egyszerû közbeszerzési eljárások esetén, a köz-
beszerzési eljárás eredményét nem kell nyilvánosan kihir-
detni.

(3) A Bizottság köteles az ajánlatokat elbírálni, kivéve,
ha a közbeszerzés megkezdését követõen – általa elõre
nem látható és elháríthatatlan ok következtében – beállott
lényeges körülmény miatt a szerzõdés megkötésére, illetõ-
leg a szerzõdés megkötése esetén a teljesítésre nem lenne
képes. Ebben az esetben a döntéshozónak az eljárást a Kbt.
92. § d) pontja alapján eredménytelenné kell nyilvánítania.

(4) Az ajánlatok elbírálása során azt kell megvizsgálni,
hogy az ajánlatok megfelelnek-e, az ajánlati felhívásban, a
dokumentációban (alkalmanként a helyszíni konzultációs
jegyzõkönyvben vagy máshol rögzített) és a jogszabályok-
ban meghatározott feltételeknek.

(5) A ajánlatok bírálata során kiemelten kell vizsgálni,
hogy az egyes ajánlattevõk alkalmasak-e, illetve képe-
sek-e az ajánlatuk szerinti szerzõdésteljesítésre. Ennek ke-
retében az ajánlattevõk nyilatkozatai, igazolásai és egyéb
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benyújtott iratai alapján a Bizottságnak meg kell gyõzõd-
nie, hogy:

a) az ajánlattevõ(k) esetében fennállnak-e az ajánlati,
ajánlattételi felhívásban meghatározott kizáró okok,

b) az ajánlattevõ(k) pénzügyileg és mûszakilag alkal-
mas-e a szerzõdés teljesítésre,

c) a megfogalmazott érvénytelenségi feltételek bárme-
lyike fennáll-e az ajánlattevõ(k) esetében,

d) az ajánlat(ok) minden tekintetben megfelel(nek) az
ajánlati felhívás és a dokumentáció feltételeinek,

e) a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak.

(6) Az ajánlati felhívásban elõírtaknak megfelelõen kell
megítélni az ajánlattevõ, valamint – amennyiben ez elõ-
írásra került – a közbeszerzés értékének tíz százalékát
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó
szerzõdés teljesítésére való alkalmasságát, illetve alkal-
matlanságát. Ennek során az igazolások eredetiségét, ille-
tõleg a másolatok megfelelõségét is ellenõrizni kell.

(7) A Bizottság a Kbt. 60. § 1) bek g) pontjában foglalt
kizáró okok fenn nem állását – egyszerû közbeszerzési el-
járások lefolytatása esetén is – a munkaügyi ellenõrzésrõl
szóló 1996. évi LXXV. törvény hatálya alá tartozó esetek-
ben az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Felügye-
lõség nyilvántartásából nyilvánosságra hozott adatok alap-
ján köteles ellenõrizni.

(8) Amennyiben biztosított a hiánypótlás lehetõsége,
úgy azokat az ajánlattevõket, akik ajánlatukat hiányosan
adták be, a Bizottság elnökének fel kell szólítania a hi-
ányzó iratok, igazolások pótlására határidõ megjelölésé-
vel, amely nem lehet kevesebb mint négy munkanap, a
többi ajánlatot tevõ egyidejû tájékoztatása mellett a Kbt.
83. §. (3) bekezdés alapján.

(9) Az ajánlatok felbontása után, illetve a hiánypótlási
határidõ lejártát követõen meg kell állapítani, hogy me-
lyek az érvényes és érvénytelen ajánlatok.

(10) Az ajánlatok elbírálása során, a Bizottság elnöke
írásban, a többi ajánlattevõ egyidejû értesítése mellett fel-
világosítást kérhet az ajánlattevõtõl a kizáró okokkal, az
alkalmassággal, illetõleg az ajánlati felhívásban vagy a do-
kumentációban elõírt egyéb iratokkal kapcsolatos nem
egyértelmû kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartal-
mának tisztázása érdekében a Kbt. 85. §-a alapján.
Ez azonban nem eredményezheti az ajánlat módosítását.

(11) Ha az ajánlatnak a bírálati részszempontok szerinti
valamelyik tartalmi eleme lehetetlen, vagy túlzottan ma-
gas, vagy alacsony mértékû, illetve kirívóan aránytalan
kötelezettségvállalást tartalmaz, a Bizottság elnöke – írás-
ban – az érintett ajánlati elem(ek)re vonatkozó adatokat,
valamint indokolást köteles írásban kérni a Kbt. 86. §
(1) bekezdés alapján. Errõl a kérésrõl a többi ajánlattevõt
egyidejûleg, írásban tájékoztatnia kell.

(12) A Bizottság az indoklás és a rendelkezésre álló ira-
tok alapján köteles meggyõzõdni az ajánlati elemek meg-

alapozottságáról, ennek során írásban tájékoztatást kérhet
az ajánlattevõtõl a vitatott ajánlati elemre.

(13) A Bizottság köteles érvénytelennek nyilvánítani
azt az ajánlatot, amely aránytalan kötelezettségvállalást
tartalmaz, ha nem tartja elfogadhatónak és gazdasági
ésszerûséggel összeegyeztethetõnek az indokolást.

(14) Az ajánlattevõ kizárásáról – a Kbt. 60. § (1) bekez-
dés, a 61. § (1) bekezdés, illetõleg 62. § (1) bekezdése
alapján – az ajánlat érvénytelenségérõl, az ajánlattevõ al-
kalmasságáról, illetve alkalmatlanságáról az ajánlati felhí-
vásban, a dokumentációban foglaltak alapján a Bizottság
javaslatot tesz a döntéshozó részére. Amennyiben az aján-
lattevõ kizárására okot adó körülmény tisztázásához jogi
szakvélemény is szükséges, a Bizottság elnöke a Bo veze-
tõjének egyetértésével jogi szakvélemény beszerzését is
kérheti.

(15) Az ajánlattevõt a Bizottság elnöke köteles írásban
tájékoztatni a döntés meghozatalától számított öt napon
belül [Kbt. 93. § (1) bekezdés] a kizárásáról, az eljárásban
való részvételre, illetve a szerzõdés teljesítésére való al-
kalmatlanságának megállapításáról, illetve ajánlatának ér-
vénytelenné nyilvánításáról és ezek indokairól.

(16) Abban az esetben, ha a Bizottság javaslata alapján
vagy más indokkal a döntéshozó döntött – az ajánlattevõ
kizárásáról, az eljárásban való részvételre, illetve a szerzõ-
dés teljesítésére való alkalmatlanságának megállapításá-
ról, illetve ajánlatának érvénytelenné nyilvánításáról – és
az eljárás eredményének kihirdetése, illetve az „összegzés
az eljárásról” irat megküldése között [Kbt. 299. § (1) be-
kezdés szerinti egyszerû közbeszerzési eljárás esetében is]
kevesebb idõ van mint öt nap, nem szükséges az ajánlatte-
võ kizárásáról, az eljárásban való részvételre, illetve a
szerzõdés teljesítésére való alkalmatlanságának megálla-
pításáról, illetve ajánlatának érvénytelenné nyilvánításáról
és annak indokairól külön értesítést küldeni. Ez esetben vi-
szont különösen szükséges az „összegzés az eljárásról”
iratban a kizárás – az ajánlattevõ szerzõdés teljesítésének
alkalmatlanná minõsítésének –, az ajánlat érvénytelensé-
gének okát részletesen megindokolni.

(17) Az ajánlat érvénytelen, ha a Kbt. 88. §-ában felso-
roltak bármelyike fennáll.

(18) Ha az ajánlat érvénytelen, a Bizottságnak nem kell
a bírálati szempont szerint az ajánlatot értékelnie (pl. ha az
ajánlatot az ajánlattételi határidõ lejártát követõen nyújtot-
ták be).

(19) Eredménytelen az eljárás, ha a Kbt. 92. §-ában fel-
soroltak bármelyike fennáll.

(20) A nyertes ajánlatot a Bizottság a Kbt. 57. § (2) be-
kezdésében foglalt bírálati szempontok alapján választhat-
ja ki.

(21) A Bizottság a Kbt 81. § (4) bekezdés szerinti érté-
kelést követõen alkalmazhatja a Kbt. 90. §-ában, illetve
254. §-ában foglaltakat.
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(22) Egyszerû tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárás
esetén, ha az ellenszolgáltatására megajánlott összeg
két vagy több ajánlattevõ esetén – mint legalacsonyabb
összegû ellenszolgáltatás – azonos az eljárás összege, a
Kbt. 300. § (7) bekezdése alapján kell eljárni, mely szerint
a Kbt. 90. §-ában foglaltak megfelelõen alkalmazandók.

Tájékoztatás az ajánlatok elbírálásáról,
eredményhirdetés

18. §

(1) Az eredményhirdetés idõpontja – indokolt esetben –
egy alkalommal, legfeljebb harminc nappal elhalasztható.

(2) Az eredményhirdetés – indokolt esetben – az ajánlati
felhívásban meghatározott idõponthoz képest korábbi idõ-
pontban is megtartható.

(3) Mindkét esetben a Bizottság elnöke az eredeti határ-
idõ lejárta elõtt köteles az eredményhirdetés új idõpontjá-
ról és annak indokáról az összes ajánlattevõt egyidejûleg,
közvetlenül, írásban tájékoztatni.

(4) Az eljárás eredményét csak a döntéshozó – a Bizott-
ság javaslatát (elfogadó) – jóváhagyó döntését követõen
lehet kihirdetni, illetve az „összegezés az egyszerû közbe-
szerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásáról” iratot kikül-
deni.

(5) A közbeszerzési eljárás, illetve két szakaszból álló
közbeszerzési eljárás esetén a részvételi szakasz eredmé-
nyét a döntéshozó személy írásbeli egyetértésével, a Bi-
zottság elnöke, akadályoztatása esetén az általa megbízott
bizottsági tag nyilvánosan hirdeti ki, amely (a részvételi
szakasz kivételével) egyben kötelezettségvállalási köte-
lemmel bír, a Bo és az ajánlatkérõ szervezeti egység kije-
lölt munkatársának részvételével. (Az eredményhirdeté-
sen a KvVM részérõl legalább két személynek jelen kell
lennie). Az eredményhirdetésrõl jegyzõkönyvet – 10. szá-
mú melléklet alapján – (szükség esetén jelenléti ívet) kell
felvenni.

(6) A Bizottság, illetve a közbeszerzõ az ajánlatok elbí-
rálásának befejezésekor az R.-ben meghatározott mellék-
let (minta) felhasználásával írásbeli összegzést köteles ké-
szíteni az ajánlatok elbírálásáról, illetve a két szakaszból
álló közbeszerzési eljárások esetén – a részvételi jelentke-
zések elbírálásáról. A nyílt, meghívásos, tárgyalásos köz-
beszerzési eljárás esetén az „összegezés az ajánlatok elbí-
rálásáról”, illetve „összegezés a részvételi jelentkezések
elbírálásáról” iratot az eredményhirdetés során az ajánlat-
tevõkkel, részvételre jelentkezõkkel ismertetni kell, és azt
az eredmény kihirdetésekor a jelenlévõ ajánlattevõknek,
illetve a részvételre jelentkezõknek át kell adni. A távol-
levõ ajánlattevõknek, illetve részvételre jelentkezõknek
pedig az eredményhirdetés napján, az eredményhirdetést
követõen haladéktalanul telefaxon vagy elektronikus úton

meg kell küldeni. Ha az ajánlattevõ nem adta meg elekt-
ronikus levélcímét vagy telefaxon való elérhetõségét,
részére az írásbeli összegezést az eredményhirdetés napján
a Bizottság elnöke postai úton küldi meg.

(7) Két szakaszból álló eljárás esetén az „összegezés a
részvételi jelentkezések elbírálásáról” iratot a Közbeszer-
zések Tanácsa részére is meg kell küldeni az eredményhir-
detést követõen haladéktalanul, de legkésõbb két munka-
napon belül.

(8) A Bizottság, illetve a közbeszerzõ az ajánlatok elbí-
rálásának befejezésekor egyszerû közbeszerzési eljárás
esetén az R.-ben meghatározott melléklet (minta) felhasz-
nálásával írásbeli összegzést köteles készíteni az ajánlatok
elbírálásáról. Az „összegezés az egyszerû közbeszerzési
eljárásban az ajánlatok elbírálásáról” iratot a döntést köve-
tõen – a szerzõdés megkötése elõtt – a Bizottság elnöke az
összes ajánlatot benyújtó ajánlattevõ részére kísérõlevéllel
küldi meg. Az eljárás nyertesét fel kell kérni a szerzõdés
megkötésére, a többi ajánlattevõnek meg kell köszönni az
eljárásban való részvételét.

(9) Az eredményhirdetés során vagy az azt követõ öt na-
pon belül az ajánlattevõ kérheti, hogy az írásbeli összege-
zésben észlelt bármely elírást – névcserét, hibás névírást,
szám- vagy számítási hibát vagy más hasonló elírást – az
ajánlatkérõ javítson ki. A kijavított összegezést a Bizott-
ság elnöke legkésõbb az eredményhirdetést követõ hét na-
pon belül köteles egyidejûleg megküldeni az összes aján-
lattevõnek.

(10) Az ajánlatkérõ szervezeti egység az eredményhir-
detéstõl számított tizenötödik napig – vagy, ha a szerzõdés
megkötésére az eredményhirdetéstõl számított tizenötödik
napnál korábban kerül sor, akkor ezen idõpontig – egy al-
kalommal jogosult az írásbeli összegezést módosítani a Bo
vezetõjének egyetértésével, és szükség esetén az érvényte-
lenségrõl szóló tájékoztatást visszavonni, ha az eredmény-
hirdetést követõen észleli, hogy a kihirdetett eredmény
(eredménytelenség) törvénysértõ volt és a módosítás a tör-
vénysértést orvosolja. A Bizottság elnöke a módosított
összegezés és eredmény (eredménytelenség) kihirdetésé-
nek idõpontjáról legalább két munkanappal megelõzõen
köteles egyidejûleg írásban az összes ajánlattevõt tájé-
koztatni.

(11) A Bizottság elnöke – a Bo vezetõjével történt
egyeztetést követõen – az érvényes ajánlatot tevõ(k) kéré-
sére köteles tájékoztatást adni a nyertes ajánlat jellemzõi-
rõl és az általa tett ajánlathoz viszonyított elõnyeirõl a ké-
rés kézhezvételétõl számított öt munkanapon belül, figye-
lembe véve a nyertes ajánlattevõ üzleti titokhoz fûzõdõ ér-
dekeit.

(12) A Kbt. IV. fejezete szerinti közösségi értékhatáro-
kat elérõ értékû, és a Kbt. VI. fejezete szerinti nemzeti ér-
tékhatárokat elérõ értékû eljárások esetén az eljárás, rész-
vételi szakasz eredményérõl vagy eredménytelenségérõl
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szóló tájékoztatót az R.-ben meghatározott minta szerinti
hirdetmény útján kell közzétenni.

(13) A hirdetményt – a Közbeszerzési Értesítõben törté-
nõ közzétételre – legkésõbb az eredményhirdetéstõl, ille-
tõleg az eredményhirdetés határidejének lejártától számí-
tott öt munkanapon belül a Bo-nak kell feladnia a Közbe-
szerzések Tanácsa Szerkesztõbizottsága részére.

IX.

SZERZÕDÉS

A szerzõdés megkötése

19. §

(1) Általános esetben eredményes közbeszerzési eljárás
esetén kihirdetett eredmény alapján az eljárás nyertesével
– az ajánlati ajánlattételi felhívás, a dokumentáció és az
ajánlat tartalmának megfelelõen – írásban kell megkötni a
szerzõdést, az eredményhirdetést követõ 9–30 nap, illetve
építési beruházás esetén 9–60 nap közötti idõszakban. Ha
lehetséges a közbeszerzés egy részére történõ ajánlattétel,
a részek tekintetében nyertesekkel (Kbt. 91. §) kell szerzõ-
dést kötni.

(2) Eredményes egyszerû közbeszerzési eljárás esetén,
adott esetben az „összegezés az egyszerû közbeszerzési el-
járásban az ajánlatok elbírálásáról” irat megküldését köve-
tõ napon már lehet szerzõdést kötni.

(3) A szerzõdéskötés elõkészítésérõl, annak az ajánlati
(ajánlattételi) felhívásban meghatározott idõbeni megkö-
tésérõl – a szakmai fõosztály vezetõjének irányításával –
az ajánlatkérõ szervezeti egység gondoskodik, a jogi ész-
revételt tevõ szervezeti egység vezetõjének vagy az általa
kijelölt köztisztviselõ bevonásával.

(4) A kihirdetett eredmény alapján a szerzõdést – a
KvVM Gazdálkodási Szabályzatában meghatározott for-
mában és tartalommal (kötelezettségvállalás szabályai
figyelembevételével), a Kjf jogi észrevételeinek figye-
lembevételével – négy eredeti példányban, a szükséges
aláírásokkal, a kötelezettségvállaló (a közbeszerzési eljá-
rást kezdeményezõ szervezeti egység felügyeletét ellátó,
illetve az irányítását végzõ kabinetfõnök, szakállamtitkár,
illetve a kabinetfõnök, szakállamtitkár által írásban kije-
lölt szakmai fõosztályvezetõ) köti meg. Ezt követõen a
szerzõdéseket a pénzügyi ellenjegyzõnek kell aláírásával
ellátnia.

(5) Amennyiben a szerzõdés megkötéséig a nyertes
ajánlatot tevõ (pl. gazdasági társaság) jogutódlással alakul
át és az átalakulást követõn mindenben megfelel a felhí-
vásban és ajánlattételi dokumentációban foglalt elõ-
írásoknak, továbbá az átalakulás a szerzõdés teljesítését
nem teszi lehetetlenné, csak a nyertes ajánlatevõ jogutód-

jával lehet a szerzõdést megkötni. Ez esetben a szerzõdés-
hez mellékletben csatolni kell a módosító irat hiteles má-
solatát.

A jogutódlás és átalakulás kérdésének, az ajánlattevõ
jogi helyzetének vizsgálatára jogi szakértõ állásfoglalását
be kell szerezni.

(6) Ha az eredményhirdetéskor a Bizottság javaslata
alapján a második legkedvezõbbnek minõsített ajánlattevõ
is megnevezésre kerül, az eljárás nyertesének visszalépése
esetén az ajánlatkérõ szakterület, azzal köt szerzõdést.

(7) A szerzõdéskötés során a szerzõdés tartalmát tekint-
ve nem lehet eltérni sem az ajánlatkérõ KvVM által meg-
adott feltételektõl, sem az ajánlattevõ ajánlatában szereplõ
adatoktól.

(8) A Kbt. 153. §-ában meghatározott szolgáltatás ese-
tén – amennyiben a szerzõdés összege eléri vagy megha-
ladja a közösségi értékhatárt – a szerzõdés megkötésérõl
szóló tájékoztatót tartalmazó, az R.-ben meghatározott
minta szerinti hirdetmény elkészítésérõl is a szakmai szer-
vezet gondoskodik, amelyet azonnal megküld a Bo részé-
re. A hirdetményt a szerzõdéskötéstõl számított öt munka-
napon belül kell megküldeni a Közbeszerzés Értesítõ Szer-
kesztõbizottságának. A hirdetmény közzétételérõl, illetve
a hirdetmény megküldésérõl a Bo gondoskodik.

(9) A Kbt. 153. § szerinti szolgáltatás teljesítésére vo-
natkozó szerzõdés(ek) megkötésére – a Gazdálkodási Sza-
bályzatban foglaltak figyelembevételével – a közbeszerzé-
si eljárást kezdeményezõ szervezeti egység felügyeletét
ellátó, illetve az irányítását végzõ szakállamtitkár jogosult.

A szerzõdés módosítása

20. §

(1) A Kbt. (303. §) elõírásai szerint, a felek csak akkor
módosíthatják a szerzõdésnek a felhívás, a dokumentáció
feltételei, illetõleg az ajánlat tartalma alapján meghatáro-
zott részét, ha a szerzõdéskötést követõen – a szerzõdéskö-
téskor elõre nem látható ok következtében – beállott körül-
mény miatt a szerzõdés valamelyik fél lényeges, jogos ér-
dekét sérti.

(2) A szerzõdés(ek) módosítása elõtt a szervezeti egysé-
gek vezetõi kötelesek a Bo vezetõjével vagy az általa kije-
lölt munkatársával a szerzõdésmódosítás eseti feltételeit
egyeztetni.

(3) A szerzõdésmódosítás indokait a szerzõdõ feleknek
– a KvVM részérõl az érintett szervezeti egységek vezetõ-
jének – jegyzõkönyvbe kell foglalni.

(4) A szerzõdés(ek) módosítására a szervezeti egységek
indokolásának figyelembevételével az eredeti szerzõdést
aláíró kötelezettségvállaló jogosult.
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(5) Amennyiben a szerzõdésmódosításnak a Kbt. adta
lehetõsége nem áll fenn, úgy új közbeszerzési eljárás le-
folytatása szükséges.

A szerzõdések teljesítése

21. §

(1) A Kbt. 304. § alapján a szerzõdést a közbeszerzési
eljárás alapján nyertes ajánlattevõként szerzõdõ félnek
kell teljesítenie.

(2) Építési beruházás esetében a nyertes ajánlattevõ
– vállalkozóként – szerzõdõ fél köteles megfelelõ felelõs-
ségbiztosítási szerzõdést kötni a Kbt. 306. § (2) bekezdé-
sében foglaltak alapján.

(3) Építési beruházás esetében a közbeszerzési eljárás
alapján megkötött szerzõdés teljesítése során a megbízó
(az eljárásban ajánlatkérõ) szerzõdõ szakmai szervezet
– külön jogszabályban* meghatározott feltételek szerint –
köteles a munkát megbízott helyszíni képviselõje (mûsza-
ki ellenõr) útján ellenõrizni. A mûszaki ellenõr biztosítása
az ajánlatkérõ szervezeti egység vezetõjének a feladata.

(4) A szerzõdés akkor teljesül, ha a megrendelõ (a szer-
zõdés megkötéséig ajánlatkérõ, jelen esetben a KvVM) az
általa megrendelt áru, építési beruházás, szolgáltatás stb.
ellenértékét kiegyenlítette.

(5) Az ajánlatkérõként szerzõdõ fél (KvVM) köteles az
ajánlattevõnek a szerzõdésben meghatározott módon – a
Kbt. 305. § (1) bek. szerint – az ellenszolgáltatást meg-
fizetni.

X.

A KÖZBESZERZÉSEK ELLENÕRZÉSE

22. §

(1) Az ajánlatkérõ szervezeti egység – kivéve a Kbt.
299. (1) bekezdés b) pontja szerint kezdeményezett eljárá-
sokat – a Bo koordinációjában köteles a szerzõdés módosí-
tásáról az R.-ben meghatározott 16. minta, valamint a szer-
zõdés részteljesítésérõl, teljesítésérõl a 17. minta szerint
tájékoztatót készíteni és hirdetmény útján a Közbeszerzési
Értesítõben közzétenni. A hirdetményt a szakterületek
adatszolgáltatása (11–12. sz. melléklet) alapján a Bo küldi
meg a Közbeszerzések Tanácsa Szerkesztõbizottsága ré-
szére. A hirdetményt legkésõbb a szerzõdés módosításá-
tól, illetõleg a szerzõdés teljesítésétõl számított öt munka-
napon belül kell feladni. Az egy évnél hosszabb vagy hatá-

rozatlan idõre kötött szerzõdés esetében a szerzõdés meg-
kötésétõl számítva évenként kell a szerzõdés részteljesíté-
sérõl tájékoztatót készíteni. A tájékoztatóban az ajánlatte-
võként szerzõdõ félnek nyilatkoznia kell, hogy egyetért-e
az abban foglaltakkal.

(2) A KvVM lezárt (nem folyamatban lévõ) közbeszer-
zési eljárásait jóváhagyott kockázatelemzésen alapuló
éves terv alapján az Ellenõrzési fõosztály (Ef) ellenõrzi.

XI.

A BESZERZÉSEKHEZ, KÖZBESZERZÉSI
ELJÁRÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB SZABÁLYOK

23. §

(1) Az ajánlatkérõ szervezeti egység árajánlatokat kérhet
be abban az esetben is, ha beszerzés(ek) mentes(ek) a Kbt.
hatálya alól vagy azok becsült értéke – az egybeszámítási
szabályokat is figyelembe véve – nem haladja meg a min-
denkori egyszerû közbeszerzés alsó értékhatárát. Ez esetben
(esetekben) a szakmai fõosztály vezetõje, illetve az ajánlat-
kérõ szervezeti egység vezetõje saját hatáskörben dönthet,
hogy mely ajánlattevõvel köt szerzõdést.

(2) Az ajánlatkérõ szervezeti egység a közbeszerzési el-
járások megindítása elõtt piaci felmérést készíthet annak
érdekében, hogy az egyes közbeszerzések értékét a piaci
viszonyok alapján reálisan tudja megbecsülni.

(3) A közbeszerzési eljárások – ideértve a Bo által indí-
tott teljes körû közbeszerzési eljárásokat is – során benyúj-
tott ajánlatokat, részvételi jelentkezéseket és a keletkezett
eredeti iratokat irattárolásra az ajánlatkérõ szervezeti egy-
ségnek kell összekészítenie, és a szerzõdés megkötését kö-
vetõ hatvan napon belül – az aláírt szerzõdés egy másolati
példányával – az iratkezelési szabályzatban foglaltak alap-
ján, a Központi Irattárban elhelyezni.

(4) A közbeszerzési eljárás(ok) során keletkezett doku-
mentumok közül a jegyzõkönyvek egy-egy eredeti példá-
nyát, az egyéb iratokat, kimenõ, bejövõ leveleket, a be-
nyújtott ajánlato(ka)t, részvételre jelentkezés(eke)t, a
megkötött szerzõdés(ek) egy-egy másolati, példányát a
Bo-on kell megõrizni a szerzõdések teljesítésétõl, jogvita
esetén annak jogerõs lezártától számított minimum három
(3) évig.

(5) A Közbeszerzések Tanácsával, a Közbeszerzések
Döntõbizottságával kapcsolattartási hatáskörrel – kivéve a
jogorvoslati eljárást – a Költségvetési és beruházási fõosz-
tály (Kbf), Közbeszerzési Értesítõ Szerkesztõbizottságá-
val a Bo rendelkezik. [A közbeszerzési eljárások iratanya-
gát és ahhoz kapcsolódó egyéb iratokat a Közbeszerzések
Tanácsa kérésére – részére – a Közigazgatási és jogi fõosz-
tályával (Kjf) való egyeztetést követõen a Költségvetési és
beruházási fõosztálynak (Kbf) kell megküldenie.]
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(6) Más illetékes (ellenõrzõ) szerv(ek) kérésére – azok
részére – a közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos iratokat
a közbeszerzésben érintett szervezeti egységek vezetõi a
Bo koordinációjában, iratjegyzéken adják át.

XII.

A KÖZPONTOSÍTOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS
ALKALMAZÁSÁNAK SZABÁLYAI

24. §

(1) A központi költségvetési szervek központosított
közbeszerzéseinek részletes szabályairól szóló 168/2004
(V. 25.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Komr. r.)
meghatározott országosan kiemelt termékek – melyeknek
jegyzékét a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza – be-
szerzését, az érvényes állami normatívák keretei között a

központosított beszerzõ szervezeten keresztül a beszerzést
kezdeményezõ szervezeti egység végzi.

(2) A kiemelt termékek beszerzését és a szolgáltatások
megrendelését a Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság ál-
tal megkötött keretszerzõdések alapján kell intézni. A ren-
deletben foglalt szabályok teljeskörû betartásáért a beszer-
zést kezdeményezõ szervezeti egység vezetõje felelõs, aki
a központosított közbeszerzés körébe tartozó beszerzést
annak engedélyezését követõen – a kötelezettségvállalási
szabályzat figyelembevételével.

(3) A központosított közbeszerzés kapcsán az érintett
szakterületek a költségvetési év elején az éves összesített
közbeszerzési terv elkészítéséhez és a tárgyévet megelõzõ
éves beszerzéseikrõl összesítést készítenek a Bo részére.

(4) A Korm. r.-ben meghatározott regisztrációs és adat-
szolgáltatási feladatok ellátása azok központi beruházó
szervezet részére való megküldése az érintett szervezeti
egység feladata.
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1. számú melléklet

Elõterjesztõ:

fõosztályvezetõ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

20.... ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERVE

Az elõterjesztés jóváhagyását javaslom:

szakállamtitkár

Jóváhagyta:

miniszter

20... április



KvVM Költségvetési, beruházási és tulajdonosi fõosztály

20... ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERV
S

or
sz

ám

A beszerzés

Az eljárás
fajtája

A pénzügyi
fedezet forrása

A beszerzési
elõirányzat

(bruttó E Ft)

Az eljárás
megindításá-

nak
tervezett ideje

A szerzõdés
teljesítésének
véghatárideje

Az eljárás
szakmai
tartalmát

meghatározó
szervezeti

egység

Eljárás
lebonyolí-

tásáért felelõs
szervezeti
egység(ek)

tárgya típusa

I. Közösségi értékhatárokat elérõ értékû közbeszerzések

1.

2.

II. Nemzeti értékhatárokat elérõ értékû közbeszerzések

1.

2.

III. Nemzeti értékhatárok alatti értékû egyszerû közbeszerzések

1.

2.

IV. Központosított közbeszerzések

1.

2.
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2. számú melléklet

Kezdeményezõ irat

Szervezeti egység:
Iktatószám:

Címzett: Beruházási Osztály

Tárgy: Beszerzési megindítása

Tisztelt Fõosztályvezetõ-helyettes Úr!

A(z) ................................ osztály feladatai ellátásához kezdeményezem az alábbi beszerzést*, illetve közbeszerzési
eljárás lefolytatását*:

1. A beszerzés/közbeszerzés tárgya megnevezése: .......................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

2. Beszerzés, közbeszerzés tárgya:
2.1. árubeszerzés*
2.2. építési koncesszió*
2.3. építési beruházás*
2.4. szolgáltatási koncesszió*
2.5. szolgáltatás megrendelése*

3. KvVM közbeszerzési tervében szereplõ sorszáma: ............................

4. Témafelelõs: .................................................................... (név/beosztás)

5. A beszerzés becsült értéke: ............................................................. Ft.
A beszerzés – a közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX törvény (Kbt.) hatálya alá esõ beszerzések értékhatárt el

nem érõ beszerzés*, egyszerû közbeszerzés*, közbeszerzés* – elõkészítése során figyelembe vettük a Kbt. egybeszámí-
tási szabályait –, és vizsgáltuk a Kbt. 40. § (2) bek. a); b); c) pontjában foglaltak együttes fennállását.

6. A beszerzés / közbeszerzés ajánlatkérõ szervezeti egység által javasolt minõsítése:
a) a Kbt. ..... § ...... bekezdés ....... pontja alapján nem tartozik a Kbt. hatálya alá*
(indoklás, jogszabályra való hivatkozás)

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................
b) értékhatár alatti (a Kbt. hatálya alá esõ beszerzések értékhatárt el nem érõ) beszerzés*
c) nemzeti értékhatár felét el nem érõ értékû közbeszerzés*
(Kbt. 299. § (1) b) pontja szerinti egyszerû közbeszerzés)
d) nemzeti értékhatárt el nem érõ értékû közbeszerzés*
(Kbt. 299. § (1) a) pontja szerinti egyszerû közbeszerzés)
e) nemzeti értékhatárt elérõ ill. meghaladó értékû közbeszerzés*
f) közösségi értékhatárt elérõ ill. meghaladó értékû közbeszerzés*
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7. ** A bírálóbizottság elnökének .................................................................................................... (név / beosztás),
tagnak (tagoknak) ............................................................ [név (nevek)/beosztás] javaslom a szervezeti egység részérõl.

8. Kérem a beszerzés nyilvántartásba vételét, minõsítését a közbeszerzési eljárás tekintetében, továbbá az 6. pont
c)–f) alpont szerinti eljárások lefolytatásához a Beruházási osztály részérõl bírálóbizottsági tag kijelölését.

9. A közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges pénzügyi fedezet forrása: ......................................, az eljárás
pénzügyi elõirányzata: bruttó ....................................................... Ft.

Budapest, 200. ... év .................... hó ..... nap.

............................................................................
a kezdeményezõ szervezeti egység

vezetõje***

*** A közbeszerzési eljárás megkezdését engedélyezem.

Budapest, 200. ... év .................... hó ..... nap.

............................................................................
döntéshozó

* a nem kívánt szövegrész törlendõ vagy áthúzandó.
** 6. a) b) pontok megjelölése esetén nem kell kitölteni.

*** a döntéshozó által kezdeményezett eljárások esetén a szövegrész törlendõ.

A beszerzési, közbeszerzési igényt a Beruházási osztály az alábbi minõsítés szerint nyilvántartásba vette:
a Kbt. ..... § ...... bekezdés ....... pontja alapján a kivételi körbe tartozik, a szakterület idevonatkozó indoklását elfo-

gadom*
értékhatár alatti (a Kbt. hatálya alá esõ beszerzések értékhatárt el nem érõ beszerzés) beszerzés*
nemzeti értékhatár felét el nem érõ értékû közbeszerzés*
[Kbt. 299. § (1) b) pontja szerinti egyszerû közbeszerzés]
nemzeti értékhatárt el nem érõ értékû közbeszerzés*
[Kbt. 299. § (1) a) pontja szerinti egyszerû közbeszerzés]
nemzeti értékhatárt elérõ ill. meghaladó értékû közbeszerzés*
közösségi értékhatárt elérõ ill. meghaladó értékû közbeszerzés*
A szakterület mentességre való indoklását – mely szerint a beszerzés a Kbt. ..... § ...... bekezdés ....... pontja alapján

kivételi körbe tartozik – nem fogadom el.
Kérem a Kbt. .... § ...... bekezdés ....... pontja alapján közbeszerzési eljárás kezdeményezését.*

A közbeszerzési eljárás lefolytatásához a Beruházási osztály részérõl bírálóbizottsági tagnak
.......................................................................................... név / beosztás
jelölöm ki.

Budapest, 200. .................... hó ....... nap

............................................................................
fõosztályvezetõ-helyettes

* A kívánt szövegrész aláhúzandó!
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3. számú melléklet

(Minta)

Közbeszerzési eljárás felelõsségi rendjének meghatározása

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium által indított, ..................................................... tárgyú a közbeszerzé-
sekrõl szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) második rész IV. fejezet ....... § (közösségi értékhatárokat elérõ értékû)*,
a Kbt. harmadik rész VI. fejezet ........ § (nemzeti értékhatárokat elérõ értékû)*, Kbt. 299. § (1) bek. a)*, a Kbt. 299. §
(1) bek. b)* pontja szerinti egyszerû* (nemzeti értékhatárok alatti értékû)* közbeszerzési eljárás felelõsségi rendjét a
Kbt. 6. §-a értelmében a következõk szerint határozom meg:

A közbeszerzési eljárás során

a) a bírálóbizottság elnöke egy személyben a tárgyi közbeszerzési eljárás lebonyolításának törvényességéért, a köz-
beszerzési törvény, az ahhoz kapcsolódó jogszabályok és a jelen beszerzési szabályzatban rögzített rendelkezések az
összeférhetetlenségi szabályok betartásáért, illetve betarttatásáért;

b) a bírálat szakmai szempontból történõ helytállóságáért, a döntési javaslat kidolgozásáért a kijelölt bírálóbizottság
tagjai és elnöke testületileg;

c) *a Kbt. szerinti eljárási rend betartásáért, a hirdetmények, a kötelezõen megküldésre kerülõ dokumentumok szöve-
gének Kbt. szerinti megfelelõségéért, azok megküldési határidejének betartásáért a Beruházási osztály;

d) *a Kbt. szerinti eljárási rend betartásáért, (egyszerû közbeszerzési eljárás esetén) a kötelezõen megküldésre
kerülõ dokumentumok szövegének megfelelõségéért, azok megküldési határidejének betartásáért
a(z) ....................................................... osztály (ajánlatkérõ szervezeti egység);

e) az eljárás szakmai szempontok szerinti (ajánlati*, részvételi*, ajánlattételi* felhívás, a közbeszerzési mûszaki le-
írás, a kiküldésre kerülõ dokumentumok tájékoztatók és egyéb iratok szakmai szövegének) tartalmáért,
a(z) .......................................................... osztály (ajánlatkérõ szervezeti egység);

f) a pénzügyi fedezet biztosításáért, az ajánlati biztosíték kezeléséért*, a benyújtott számlák ellenértékének határidõre
történõ kiegyenlítéséért a Pénzügyi osztály;

g) az eljárás során benyújtott és keletkezett iratok tárolásáért, megõrzésért az ajánlatkérõ szervezeti egység;

h) a szerzõdésmegkötésért és a szerzõdés teljesítésének ellenõrzéséért a(z) .......................................................... osztály
(ajánlatkérõ szervezeti egység)

a felelõs.

Az eljárás során a Költségvetési és beruházási fõosztály folyamatosan közbeszerzési szakmai segítséget nyújt
a .......................... fõosztály részére.

Budapest, 200. .................... hó ....... nap

............................................................................

döntéshozó

* Nem kívánt szövegrész törlendõ!
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4. számú melléklet

Név

beosztás

részére

szervezeti egység

Iktatószám: /200....

Tárgy: „…………” tárgyú közbeszerzési eljárás keretében
benyújtott ajánlatok bírálata és értékelése.

Tisztelt ................................................... !

„......................................................................................................” tárgyú a közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi
CXXIX. törvény (Kbt.) ..... § (..) bek. ..) pontja* szerinti közbeszerzési eljárás keretében beérkezett ajánlatok bírálata
és értékelése érdekében – a Kbt. 8. § (3) bek. alapján – létrehozott bírálóbizottságba

elnöknek

jelölöm ki.

Elnöki feladatai ellátása során gondoskodjon a bírálóbizottság munkájának megszervezésérõl, és a bírálat szabályos
szakszerû elkészítésérõl a Kbt. rendelkezései és a KvVM Közbeszerzési szabályzatában foglaltak alapján.

Munkájának végzése során a jogszabályokban és a szakmai etikai szabályokban foglaltaknak megfelelõen felelõs a ki-
jelölés által feladatkörébe tartozó ügyekben.

Budapest, 200. .................... hó ....... nap

............................................................................

döntéshozó

* Nem kívánt szövegrész törlendõ!
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4/a. számú melléklet

Név
beosztás

részére

szervezeti egység

Iktatószám: /200....
Tárgy: „…………” tárgyú Kbt. … § (…) … pontja szerinti

közbeszerzési eljárás keretében benyújtott ajánlatok
bírálata.

Tisztelt ................................................... !

„....................................................................................................” tárgyú a közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi
CXXIX. törvény (Kbt.) .... § (..) bek. ..) pontja* szerinti közbeszerzési eljárás keretében beérkezett ajánlatok bírálata
és értékelése érdekében – a Kbt. 8. § (3) bek. alapján – létrehozott bírálóbizottságba

tagnak

jelölöm ki* / kérem fel.*
A bizottság elnöki feladatainak ellátásával .................................. (név) bíztam meg.
Kérem, hogy a Kbt. rendelkezése, és a KvVM Közbeszerzési szabályzatában foglaltak alapján, a bizottság elnökének

irányításával aktívan végezze a bírálati munkát.
Munkájának végzése során a jogszabályokban és a szakmai etikai szabályokban foglaltaknak megfelelõen felelõs a ki-

jelölés* felkérés* által feladatkörébe tartozó ügyekben.

Budapest, 200. .................... hó ....... nap

............................................................................
döntéshozó

* A felkérést tudomásul veszem, a bírálóbizottság munkájában való részvételre a ........................................ fõ* /
osztály részérõl ................................. jelölöm ki.

Budapest, 200. .................... hó ....... nap

............................................................................
fõosztályvezetõ*

A felkérést elfogadom: ............................................................................

Budapest, 200. .................... hó ....... nap

* Nem kívánt szövegrész törlendõ!
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5. számú melléklet
(Minta)

Bírálóbizottság munkaterve

„..............................................” tárgyú nyílt*, meghívásos*, tárgyalásos*, egyszerû* közbeszerzési eljáráshoz

I. Ajánlatok felbontásának ideje: ..... év ............. hó .............. nap .......... óra.
Ajánlatok felbontásának helye: KvVM központi irodaház „...” épület ......... sz. szoba.
1. Borítékok bontását végzi: (min két fõ a KvVM részérõl)
Név / beosztás / szervezeti egység
Név / beosztás / szervezeti egység
2. Szükség esetén jelenléti ív felvétele, (közbeszerzõ)
3. Jegyzõkönyv készítése, (közbeszerzõ)
4. Jegyzõkönyv kiküldése, vagy átadása a borítékbontást követõ öt napon belül az ajánlattevõk részére. (bírálóbizott-

ság elnöke)

II. Elsõ bírálóbizottsági ülés: ......... év .............. hó .......... nap ....... óra.
Helye: KvVM központi irodaház „...” épület ...... sz. szoba.
1. Résztvevõk: (bírálóbizottsági tagok és. Megfigyelõk*)
1.1. Név / beosztás / szervezeti egység
1.2. Név / beosztás / szervezeti egység
1.3. Név / beosztás / szervezeti egység
2. Tárgy: beérkezett ajánlatok bírálata, értékelése
(abban az esetben, ha hiánypótlás lehetõsége biztosított az ajánlatok bírálatra való elõkészítése)
3. Feladatok:
3.1. alaki szempontok vizsgálata, (bírálóbizottság elnöke és tagjai)
3.2. hiányok megállapítása, (bírálóbizottság elnöke és tagjai)
3.3. bírálati lapok kitöltése, (bírálóbizottság elnöke és tagjai)
3.4. jkv. felvétele (bírálóbizottság elnöke és tagjai, közbeszerzõ)

III. Felhívások kiküldése az ajánlattevõk részére az esetleges hiányok pótlására: ..... év ...... hó .... nap
(abban az esetben, ha hiánypótlás lehetõsége biztosított) (bírálóbizottság elnöke)

IV.* Elsõ tárgyalás idõpontja az ajánlattevõkkel: 200... ................................. óra
Helye: KvVM központi irodaház „...” épület .......... sz. szoba.
Résztvevõk KvVM részérõl:
Név / beosztás / szervezeti egység
Név / beosztás / szervezeti egység
Név / beosztás / szervezeti egység

V.* Második tárgyalás az ajánlattevõkkel: elsõ tárgyalás függvényében
Helye: KvVM központi irodaház „...” épület ...... sz. szoba.

VI. Második bírálóbizottsági ülés: a tárgyalások befejezésének függvényében, ill. a hiánypótlási határidõ lejártát
követõen.

Helye: KvVM központi irodaház „...” épület ..... sz. szoba.
1. Résztvevõk:
Név / beosztás / szervezeti egység
Név / beosztás / szervezeti egység
Név / beosztás / szervezeti egység
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2. Tárgy: beérkezett ajánlatok bírálata, értékelése. (bírálóbizottság elnöke és tagjai)

3. Feladatok:
3.1. kizáró okok,
3.2. szerzõdés teljesítésére vonatkozó alkalmasság, illetve alkalmatlanság,
3.3. ajánlatok érvényességének vizsgálata, illetve megállapítása,
3.4. döntési javaslat döntéshozó részére [az ajánlattevõ(k) részvételére jelentkezõk kizárásáról, a szerzõdés teltesíté-

sére való alkalmasságáról, ill. alkalmatlanságáról, az ajánlat érvénytelenségérõl]
3.5. az ajánlatok bírálati szempontok szerinti értékelése,
3.6. jegyzõkönyv összeállítása, javaslattétel a döntéshozó részére.

VII. Az ajánlattevõk értesítése az esetleges kizárásokról, a szerzõdés teljesítésének alkalmatlanná minõsítésérõl, az
ajánlat érvénytelenségérõl. A kizárásokról, az alkalmatlanságról, a kizárásról az ajánlat érvénytelenségérõl.

Feladatok:
Értesítés kiküldése: 200... év ..... hó ... nap (a döntés meghozatalát követõ öt napon belül). (bírálóbizottság elnöke)

VIII. Írásbeli összegzés készítése az ajánlatok elbírálásáról.
Feladatok: az összegzés elkészítése a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények a bírálati összegzések és az éves

statisztikai összegzések mintáiról szóló 2/2006 (I. 13.) IM rendelet iratmintái alapján.
(közbeszerzõ)
IX.* Kétszakaszos eljárások esetén:
Részvételi szakasz eredményének kihirdetése: 200... év ..... hó ... nap
Feladatok:
a) „összegezés a részvételi jelentkezések elbírálásáról” irat átadása a részvételre jelentkezõknek (közbeszerzõ),
b) az irat megküldése a távollévõ részvételre jelentkezõknek:
200... év ..... hó ... nap az eredményhirdetés napján (bírálóbizottság elnöke),
c) az irat megküldése a Közbeszerzések Tanácsa részére:
200... év ..... hó ... nap (az eredményhirdetést követõ két munkanapon belül) (közbeszerzõ, illetve Beruházási osz-

tály),
d) Ajánlattételi felhívás egyidejû megküldése az alkalmasnak minõsített ajánlattevõk részére:
200... év ..... hó ... nap (a részvételi szakasz eredményének hirdetést követõ öt munkanapon belül) (bírálóbizottság

elnöke).

X.* A közbeszerzési eljárás eredményének kihirdetése:
Teljes körû közbeszerzés eljárás eredményének kihirdetése: 200... év ..... hó ... nap (bírálóbizottság két tagja)
Feladatok:
a) ,,összegezés az ajánlatok elbírálásáról átadása az ajánlattevõknek (közbeszerzõ),
b) az irat megküldése a távollévõ ajánlattevõknek: 200... év ..... hó ... nap az eredményhirdetés napján (bírálóbi-

zottság elnöke),
c) hirdetmény közzététele az eljárás eredményérõl: 200... év ..... hó ... nap (az eredményhirdetést követõ öt mun-

kanapon belül) (közbeszerzõ, Beruházási osztály).

XI.* Egyszerû közbeszerzési eljárás eredményének közlése:
Feladatok:
„Összegezés az egyszerû közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásáról” irat megküldése az ajánlattevõknek:
200... év ..... hó ... nap (az szerzõdés megkötése elõtt) (bírálóbizottság elnöke).

A munkatervet összeállította: ............................................................... (név osztály)

* Nem kívánt szövegrész törlendõ!
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6. számú melléklet

(Minta)

Összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozat

„.................................” tárgyú, a közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) ......... § (....) bek. ...) pontja*
szerinti közbeszerzési eljáráshoz.

Alulírott nyilatkozom arról, hogy részt veszek a fenti tárgyú közbeszerzési eljárás bírálóbizottságának munkájában.
E nyilatkozat megtételével megerõsítem, hogy a mai napig rendelkezésre álló, a nevezett közbeszerzési eljárásra vonat-
kozó információkat megismertem. Kijelentem továbbá, hogy kötelezettségeimet becsületesen és igazságosan végzem.

Alulírott, mint az ajánlatkérõ nevében eljáró, vagy az eljárásba bevont személy kijelentem, hogy a fenti közbeszerzési
eljárásban nem áll fenn a Kbt. 10. § szerinti összeférhetetlenség velem szemben, tehát ajánlattevõ szervezettel:

– nem állok munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban;

– nem vagyok annak vezetõ tisztségviselõje vagy felügyelõbizottságának tagja;

– abban tulajdoni részesedéssel nem rendelkezem;

– nem vagyok olyan személy hozzátartozója, aki ajánlattevõ szervezettel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irá-
nyuló egyéb jogviszonyban áll, vagy annak vezetõ tisztségviselõje, vagy abban tulajdoni részesedéssel rendelkezik.

Kötelezem magam arra, hogy ha a kizáró ok az eljárás alatt következik be vagy jut tudomásomra, errõl haladéktalanul
értesítem az illetékeseket.

Továbbá kötelezettséget vállalok arra az esetre, hogy amennyiben velem szemben a Kbt. 10. § (2); (4) bekezdéseiben
foglaltak fennállnak, úgy haladéktalanul megteszem a Kbt. 10. § (7) bekezdésében foglalt távolmaradási nyilatkozatot.

A bírálat, illetve az értékelés folyamán vagy annak eredményeként tudomásomra hozott vagy általam felfedett vagy
készített információt és dokumentumokat (bizalmas információ) titokban tartom; ezeket kizárólag ennek az értékelésnek
a céljaira használom és nem tárom fel harmadik fél elõtt. Írásos információból vagy prototípusból nem tartok meg máso-
latot.

Név

Aláírás

Kelt: Budapest, 200..... ......................... ...........

* Nem kívánt szövegrész törlendõ!
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7. számú melléklet

(Minta)

JEGYZÕKÖNYV

Tárgy: „...............” tárgyban, a közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) ...... § (...) ...... pontja*
szerinti nyílt*, tárgyalásos*, meghívásos* közbeszerzési eljárás* egyszerû közbeszerzési eljárás* keretében beérkezett
ajánlatok bontása.

Készült: .... év, .... hó, ... nap, ..... óra, ..... perc,

KvVM irodaház „ ”, épület ...... sz. helyiségben

A bontáson jelen vannak:

KvVM részérõl: ............................................................................. név/beosztás

Ajánlattevõk részérõl: Jelenléti ív szerint.

A hirdetmény száma*: .../20..; közzététel ideje*: , .... hó, ... nap

(hirdetmény közzétételével induló közbeszerzési eljárás esetén*),

vagy*

az ajánlattételi felhívás kiküldésének dátuma*: .... év, .... hó, ... nap

(hirdetmény közzététele nélkül induló közbeszerzési eljárás esetén*).

A bontást levezette: ............................................................................. (név)

Az ajánlatok felbontását végzõ bizottság megállapította, hogy az ajánlattételi határidõ lejártáig ... (darabszám) aján-
lat került benyújtásra. Az ajánlatokat tartalmazó zárt, sértetlen borítékokat a bizottság felbontotta, és a Kbt. 80. § (3) be-
kezdése szerit jelenlévõkkel ismertette az alábbi adatokat.

1. az ajánlattevõ neve: .........

az ajánlattevõ címe: .........

az általa kért ellenszolgáltatás összege (nettó/bruttó): ......... (Ft + áfa)

az összességében legelõnyösebb ajánlat bírálata esetén további fõbb számszerûsíthetõ adatok, melyek a bírálati szem-
pontok (részszempontok) alapján értékelésre kerülnek.

2. az ajánlattevõ neve: ............................................................................

az ajánlattevõ címe: ............................................................................

az általa kért ellenszolgáltatás összege (nettó/bruttó): ......... (Ft + áfa)

az összességében legelõnyösebb ajánlat bírálata esetén további fõbb számszerûsíthetõ adatok, melyek a bírálati szem-
pontok (részszempontok) alapján értékelésre kerülnek.
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3. további ajánlatok
Az ajánlatkérõ az eljárás során hiánypótlási lehetõséget: biztosít*, / b) nem biztosít*.
(az ajánlati, részvételi, ajánlattételi felhívásnak megfelelõen)

Az összes ajánlattevõ részére az ajánlatok felbontásáról készült jegyzõkönyv – a Kbt. 80. § (4) bekezdésében foglaltak
alapján – öt napon belül megküldésre kerül.

Az ajánlati, részvételi, ajánlattételi határidõ lejárta elõtt benyújtott ajánlatok, részvételi jelentkezések bontását a bi-
zottság 200.. ... hó .... nap ...... óra .... perckor fejezte be.

A jegyzõkönyvet felolvasás és egyeztetés után a KvVM részérõl jelenlévõk saját kezûleg aláírták.

k. m. f.

............................................................................. ............................................................................

............................................................................*

Melléklet: Jelenléti ív

A jegyzõkönyvet készítette ................................. (név)

* Nem kívánt szövegrész törlendõ!
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8. számú melléklet

(Minta)

Bírálati lap

„.........................................................................................” tárgyú, a közbeszerzésekrõl szóló 2003. CXXIX. törvény
(Kbt.) ...... fejezet ....... § ....... bek. ....) pontja* szerinti közösségi értékhatárokat elérõ értékû,* nemzeti értékhatáro-
kat elérõ értékû,* egyszerû* közbeszerzési eljáráshoz

Kellékek Ajánlattevõ neve Ajánlattevõ neve Ajánlattevõ neve

Alakiság

Az ajánlatok csomagolása, feliratozása az
ajánlattételi felhívásnak megfelelõ?
Igen / Nem

további formai követelmények

Tartalmi elemek

Ajánlattevõ nyilatkozata
Az ajánlati felhívás, a dokumentáció ill. a
szerzõdéstervezet feltételeire

Ajánlattételi lap adatai:
Bruttó ajánlati ár Ft
További bírálati szempontok

Részvételi feltételek

Nyilatkozatok a kizáró okok fenn nem
állásáról kötelezõ érvénnyel a Kbt. 60. §
(1) bek. a)–i) pont elõírhatóan a Kbt. 61. §
(1) a)–e) pont

Alkalmassági szempontok és azok igazo-
lási módja

Pénzügyi, gazdasági alkalmatlanság
Pl. éves beszámolója alapján az ajánlatte-
võ üzleti tevékenysége negatív volt

További alkalmassági feltételek az aján-
lati, ajánlattételi, részvételi felhívás szerint

Pénzügyi, gazdasági alkalmasság
(Kbt. 66. § szerint)
Igazolásának módja
Ajánlati ajánlattételi, részvételi felhívás
szerint

További alkalmassági feltételek igazolási
módja az ajánlati, ajánlattételi, részvételi
felhívás szerint

3386 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2007/48. szám



Kellékek Ajánlattevõ neve Ajánlattevõ neve Ajánlattevõ neve

Mûszaki alkalmasság
Pl. ajánlattevõ, Kbt. 71. § (1) bek. b) pont-
ja szerinti alvállalkozója együttesen nem
rendelkeznek a legalább egy mûszaki
felsõfokú végzettségû szakemberrel.

További alkalmassági feltételek az aján-
lati, ajánlattételi, részvételi felhívás szerint

Mûszaki alkalmasság. (Kbt. 67. § szerint)
Megkövetelt igazolási mód

További alkalmassági feltételek igazolási
módja az ajánlati, ajánlattételi, részvételi
felhívás szerint

Egyéb nyilatkozatok és iratok

Ajánlattevõ nyilatkozata a Kbt. 70. § (3)
és a Kbt. 71. § (1) és (3) bekezdésére vo-
natkozólag, ha ez ajánlati ajánlattételi,
részvételi felhívásban elõírásra került

Cégbemutatás
(pl. min. 3 old. kiemelve a cég fõ tevé-
kenysége, melyre alapozva végzi a köz-
besz. tárgyára vonatkozó tevékenységét
TEÁOR szám megjelölésével. Telj. rend
álló eszközök, mellékelve a telephely ren-
delk. jogát bizt. iratmásolat, ha ez ajánlati
felhívásban elõírásra került

Aláírási címpéldány
Abban a formában ahogy az, az ajánlati
ajánlattételi, részvételi felhívásban elõ-
írásra került

Cégkivonat
Abban a formában ahogy az, az ajánlati
ajánlattételi, részvételi felhívásban elõ-
írásra került

Alvállalkozók nyilatkozatai és egyéb
iratai

Alvállalkozó(k)ra vonatkozó pénzügyi al-
kalmatlanság (abban az esetben, ha azt az
ajánlattevõ nyilatkozatában megjelölte)
Ajánlati felhívás szerint

Pénzügyi, gazdasági alkalmatlanság
Pl. éves beszámolója alapján az ajánlat-
tevõ üzleti tevékenysége negatív volt

További alkalmassági feltételek az aján-
lati, ajánlattételi, részvételi felhívás szerint

2007/48. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 3387



Kellékek Ajánlattevõ neve Ajánlattevõ neve Ajánlattevõ neve

Pénzügyi, gazdasági alkalmasság.
(Kbt. 66. § szerint)
Igazolásának módja.

További alkalmassági feltételek igazolási
módja az ajánlati, ajánlattételi, részvételi
felhívás szerint

Alvállalkozó(k)ra vonatkozó mûszaki al-
kalmatlanság (abban az esetben, ha azt az
ajánlattevõ nyilatkozatában megjelölte)
Mûszaki alkalmatlanság.
Pl. az elõzõ „X” évben (200.., 200..) refe-
renciamunkáik között nem szerepel össze-
sen legalább Y darab Z millió forint
értékû, közbeszerzés tárgyával megegyezõ
tárgyú teljesített szerzõdés

További alkalmassági feltételek az aján-
lati, ajánlattételi, részvételi felhívás szerint

Mûszaki alkalmasság. (Kbt. 67. § szerint)
Megkövetelt igazolási mód
Ajánlati, ajánlattételi, részvételi felhívás
szerint

További alkalmassági feltételek igazolási
módja az ajánlati, ajánlattételi, részvételi
felhívás szerint

Kbt. 60. § (4) bekezdés szerinti szerveze-
tek nyilatkozatai és egyéb iratai

Érvényességi, ill. Érvénytelenségi felté-
telek

Érvénytelenségi feltételek
Ajánlati ajánlattételi, részvételi felhívás
szerint

A bírálóbizottság a Kbt. 88. § (1) bek. c) pontja alapján vizsgálja az ajánlattevõket, illetve a Kbt. 71. § (1) bek. b) pont-
ja szerinti alvállalkozókat* a Kbt. 10. § (3), (5) bekezdésének figyelembevételével. Ezen jogszabály helyekre való hivat-
kozással megállapítható, hogy az ajánlattevõkkel, illetve az alvállalkozókkal szemben az alábbi* megítélésem szerint
összeférhetetlenségi okok nem* merültek fel.

A Kbt. 62. § (1) a), illetve b) pontja alapján az eljárásból ki kell zárni az olyan ajánlattevõt, illetõleg – 71. § (1) bek.
b) pontja és (5) bekezdés szerinti alvállalkozót aki:

– három évnél nem régebben súlyos, jogszabályban meghatározott szakmai kötelezettségszegést vagy szakmai etikai
szabályokba ütközõ cselekedetet követett el, vagy korábbi – három évnél nem régebben lezárult – közbeszerzési eljárás
alapján vállalt szerzõdéses kötelezettségét súlyosan megszegte, amelyet az ajánlatkérõ bizonyítani tud;

– az eljárásban elõírt adatszolgáltatási kötelezettségének (különösen a Kbt. 70. § (2) bekezdése, 71. §) teljesítése so-
rán hamis adatot szolgáltatott, illetõleg hamis nyilatkozatot tett.

Ezen jogszabályhelyekre való hivatkozással megállapítható, hogy az ajánlattevõkkel, illetve az alvállalkozókkal*
szemben Kbt. 62. § (1) a) b) pontjában meghatározott alábbi* kizáró okok nem* merültek fel.

Az ajánlati* részvételi* ajánlattételi* felhívásban foglaltak alapján az ajánlat, illetve az ajánlattevõ szakmai megfele-
lõségét – mûszaki, illetõleg szakmai –, alkalmasságát – alkalmatlanságát, azok igazolási módját vizsgáltam.*
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Az ajánlati* részvételi* ajánlattételi* felhívásban foglaltak alapján az ajánlat, illetve az ajánlattevõ pénzügyi gazda-
sági – alkalmasságát – alkalmatlanságát, vizsgáltam.*

Az ajánlati* részvételi* ajánlattételi* felhívásban foglaltak kapcsolatban a kizáró okokat, az alaki és tartalmi elemek
megfelelõségét vizsgáltam.*

Az ajánlat bírálatával kapcsolatos indokolás:

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

Az ajánlat hiánymentesen* a következõ hiányosságokkal került beadásra*:

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

Budapest, 200.. év ...... hó ...... nap. A bírálatot végezte (név): ....................................

............................................................................

aláírás

* A nem megfelelõ szövegrészt át kell húzni!

A „kellékek” oszlopban feltüntetett szövegrészek példaként szolgálnak!
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9. számú melléklet

(Minta)

Jegyzõkönyv

Készült: KvVM központi irodaház (1011 Budapest I. Fõ u. 44–50.) „ ” épület ........... sz. szoba,

Jegyzõkönyv megnyitva*: 200... ............. hó ......... nap ....... óra.

Tárgy: ,,....................................................................” tárgyú, a közbeszerzésekrõl szóló 2003. CXXIX. törvény
(Kbt.) ...... fejezet ....... § ....... bek. ....) pontja* szerinti közösségi értékhatárokat elérõ értékû,* nemzeti értékhatáro-
kat elérõ értékû,* egyszerû* közbeszerzési eljárás közbeszerzési eljárás ajánlatainak bírálata és értékelése.

A jelen vannak: [a kijelölt bírálóbizottság elnöke és tagjai, (minimum három fõ) esetleges megfigyelõk,]

Név / beosztás / szervezeti egység

Az ajánlatkérés ügyintézõje: Név / beosztás / szervezeti egység

Szakmai témafelelõs: Név/ beosztás/ szervezeti egység

Az eljárásba bevont hivatalos közbeszerzési tanácsadó*: Név/ beosztás/ szervezeti egység

[A közösségi értékhatárt elérõ vagy meghaladó értékû közbeszerzés (a közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX.
törvény, a Kbt. második rész), továbbá versenypárbeszéd alkalmazása esetén]

Az eljárásba bevont független hivatalos közbeszerzési tanácsadó*: Név

[Az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzések esetében]

I. Ajánlattevõk neve címe:

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................
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II. Az ajánlatok bírálatra való elõkészítése: (a bírálati lapok alapján)
[az ajánlat(ok) alaki, tartalmi elemei táblázatba foglalva]

Kellékek Ajánlattevõ neve Ajánlattevõ neve Ajánlattevõ neve

Alakiság

Az ajánlatok csomagolása, feliratozása az
ajánlattételi felhívásnak megfelelõ?
Igen / Nem

további formai követelmények

Tartalmi elemek

Ajánlattevõ nyilatkozata
Az ajánlati felhívás, a dokumentáció ill.
a szerzõdéstervezet feltételeire

Ajánlattételi lap adatai:
Bruttó ajánlati ár Ft
További bírálati szempontok

Részvételi feltételek

Nyilatkozatok a kizáró okok fenn nem
állásáról a Kbt. 60. § (1) bek. a)–i) pont
ill. a Kbt. 61. § (1) a)–e) pontja alapján

Alkalmassági szempontok és azok igazo-
lási módja

Pénzügyi, gazdasági alkalmatlanság
Pl. éves beszámolója alapján az ajánlat-
tevõ üzleti tevékenysége negatív volt

További alkalmassági feltételek az aján-
lati, ajánlattételi, részvételi felhívás szerint

Pénzügyi, gazdasági alkalmasság.
(Kbt. 66. § szerint)
Igazolásának módja
Ajánlati, ajánlattételi, részvételi felhívás
szerint

További alkalmassági feltételek igazolási
módja az ajánlati, ajánlattételi, részvételi
felhívás szerint

Mûszaki alkalmasság
Pl. ajánlattevõ, Kbt 71. § (1) bek. b) pontja
szerinti alvállalkozója együttesen nem ren-
delkeznek a legalább egy mûszaki felsõ-
fokú végzettségû szakemberrel
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Kellékek Ajánlattevõ neve Ajánlattevõ neve Ajánlattevõ neve

További alkalmassági feltételek az aján-
lati, ajánlattételi, részvételi felhívás szerint

Mûszaki alkalmasság. Kbt. (67. § szerint)
Megkövetelt igazolási mód

További alkalmassági feltételek igazolási
módja az ajánlati, ajánlattételi, részvételi
felhívás szerint

Egyéb nyilatkozatok és iratok

Ajánlattevõ nyilatkozata a Kbt. 70. §
(3) és a Kbt. 71. § (1) és (3) bekezdésére
vonatkozólag, ha ez ajánlati, ajánlattételi,
részvételi felhívásban elõírásra került

Cégbemutatás
(pl. min. 3 old. kiemelve a cég fõ tevé-
kenysége, melyre alapozva végzi a köz-
besz. tárgyára vonatkozó tevékenységét
TEÁOR szám megjelölésével. Telj. rend.
álló eszközök, mellékelve a telephely ren-
delk. Jogát bizt. iratmásolat, ha ez ajánlati,
ajánlattételi, részvételi felhívásban elõ-
írásra került

Aláírási címpéldány
Abban a formában ahogy az, az ajánlati,
ajánlattételi, részvételi felhívásban elõ-
írásra került

Cégkivonat
Abban a formában ahogy az, az ajánlati,
ajánlattételi, részvételi felhívásban elõ-
írásra került

Alvállalkozók nyilatkozatai és egyéb
iratai

Alvállalkozó(k)ra vonatkozó pénzügyi al-
kalmatlanság (abban az esetben, ha azt az
ajánlattevõ nyilatkozatában megjelölte
Ajánlati felhívás szerint

Pénzügyi, gazdasági alkalmatlanság
Pl. éves beszámolója alapján az ajánlat-
tevõ üzleti tevékenysége negatív volt

További alkalmassági feltételek az aján-
lati, ajánlattételi, részvételi felhívás szerint

Pénzügyi, gazdasági alkalmasság.
(Kbt. 66. § szerint)
Igazolásának módja
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Kellékek Ajánlattevõ neve Ajánlattevõ neve Ajánlattevõ neve

További alkalmassági feltételek igazolási
módja az ajánlati, ajánlattételi, részvételi
felhívás szerint

Alvállalkozó(k)ra vonatkozó mûszaki al-
kalmatlanság (abban az esetben, ha azt az
ajánlattevõ nyilatkozatában megjelölte
Mûszaki alkalmatlanság.
Pl. az elõzõ „X” évben (200.., 200..) refe-
renciamunkáik között nem szerepel össze-
sen legalább Y darab Z millió forint
értékû, közbeszerzés tárgyával megegyezõ
tárgyú teljesített szerzõdés

További alkalmassági feltételek az aján-
lati, ajánlattételi, részvételi felhívás szerint

Mûszaki alkalmasság. (Kbt. 67. § szerint)
Megkövetelt igazolási mód
Ajánlati, ajánlattételi, részvételi felhívás
szerint

További alkalmassági feltételek igazolási
módja az ajánlati, ajánlattételi, részvételi
felhívás szerint

Kbt. 60. § (4) bekezdés szerinti szerveze-
tek nyilatkozatai és egyéb iratai

Érvényességi, ill. Érvénytelenségi felté-
telek

Érvénytelenségi feltételek
Ajánlati, ajánlattételi, részvételi felhívás
szerint

A „kellékek” oszlopban feltüntetett szövegrészek példaként szolgálnak!

A bírálóbizottság a Kbt. 88. § (1) bek. c) pontja alapján vizsgálja az ajánlattevõket, illetve a Kbt. 71. § (1) bek. b) pont-
ja szerinti alvállalkozókat* a Kbt. 10. § (3), (5) bekezdésének figyelembevételével. Ezen jogszabály helyekre való hivat-
kozással megállapítható, hogy az ajánlattevõkkel, illetve az alvállalkozókkal szemben az alábbi* összeférhetetlenségi
okok nem* merültek fel.

A bírálóbizottság – az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Fõfelügyelõség nyilvántartásából nyilvánosságra
hozott adatok alapján – ellenõrizte az ajánlattevõ(ke)t, illetve a Kbt. 71. § (1) bek. b) pontja szerinti alvállalkozó(ka)t* a
Kbt. 60. § (1) bek. g) pontja szerinti kizáró ok tekintetében. Megállapította, hogy az abban foglaltat kizáró okok ajánlat-
tevõ(k), illetve a Kbt. 71. § (1) bek. b) pontja szerinti alvállalkozó(k)* esetében nem áll fenn* / fenn áll*.

A Kbt. 62. § (1) a), illetve b) pontja alapján az eljárásból ki kell zárni az olyan ajánlattevõt, illetõleg – 71. § (1) bek.
b) pontja és (5) bekezdés szerinti alvállalkozót aki

– három évnél nem régebben súlyos, jogszabályban meghatározott szakmai kötelezettségszegést vagy szakmai etikai
szabályokba ütközõ cselekedetet követett el, vagy korábbi – három évnél nem régebben lezárult – közbeszerzési eljárás
alapján vállalt szerzõdéses kötelezettségét súlyosan megszegte, amelyet az ajánlatkérõ bizonyítani tud;

– az eljárásban elõírt adatszolgáltatási kötelezettségének (különösen a Kbt. 70. § (2) bekezdése, 71. §) teljesítése so-
rán hamis adatot szolgáltatott, illetõleg hamis nyilatkozatot tett.
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Ezen jogszabály helyekre való hivatkozással megállapítható, hogy az ajánlattevõkkel, illetve az alvállalkozókkal*
szemben Kbt. 62. § (1) a) b) pontjában meghatározott alábbi* kizáró okok nem* merültek fel.

Az ajánlatokat:
A Kbt., illetve az ajánlati* részvételi* ajánlattételi* felhívásban foglaltak szakmai megfelelõségét, mûszaki, illetõleg

szakmai – alkalmasságot – alkalmatlanságot, azok igazolási módját ........................................ (szervezeti egység) ré-
szérõl ................................... (név) vizsgálta,

A Kbt., illetve az ajánlati* részvételi* ajánlattételi* felhívásban foglaltak pénzügyi megfelelõségét, azok igazolási
módját, a pénzügyi és gazdasági alkalmasságot – alkalmatlanságot, azok igazolási módját, ........................................
(szervezeti egység) részérõl ................................... (név) vizsgálta,

A Kbt., illetve az ajánlati* részvételi* ajánlattételi* felhívásban foglaltakkal kapcsolatban a kizáró okokat, az alaki és
tartalmi elemek megfelelõségét ........................................ (szervezeti egység) részérõl ...................................
(név)vizsgálta.

III. Az ajánlatok hiányosságainak megállapítása:

III.1. Ajánlatok melyek az ajánlati, részvételi ajánlattételi felhívásban foglaltakhoz képest hiányosan került(ek) be-
nyújtásra:

III.1.a) Ajánlattevõ neve:
Ajánlatának hiányosságai:
III.1.b) További ajánlattevõk, akik ajánlatukat hiányosan nyújtották be.
III.2. Ajánlatok melyek az ajánlati, részvételi ajánlattételi felhívásban foglaltaknak megfelelõen hiánymentesen ke-

rültek benyújtásra:
III.2.a) Ajánlattevõ neve:
III.2.b) További ajánlattevõk, akik ajánlatukat hiánymentesen nyújtották be.
A bírálóbizottság munkáját 200. hó. nap ....... óra. megszakította.*
(folyamatos jkv. vezetés esetén)
A bírálóbizottság munkáját 200. hó. nap ....... órakor folytatja.*
(folyamatos jkv. vezetés esetén)

IV. A bírálóbizottság javaslattételre vonatkozó munkamódszere:

A bírálóbizottság elnöke és tagjai javaslattétel vonatkozásában egy-egy szavazattal rendelkeznek*.
A bírálóbizottság elnöke szavazattal nem rendelkezik*
A bírálóbizottság az ajánlatok elbírálásakor döntéshozó részére javaslatát szótöbbség alapján teszi meg.

V. Ajánlatok bírálata:

V.1. A kizárásra javasolt ajánlattevõ, ill. érvénytelen ajánlatot benyújtó ajánlattevõ neve, a kizárás, illetve az érvény-
telenség indokai:

V.1.1. Ajánlattevõ(k) neve
V.1.2. A kizárás, alkalmatlanság, illetve az érvénytelenség indokai

VI. Az ajánlatok értékelése:

VI.1.* A Kbt. 57. § (2) bek. a) pontja alapján: a legalacsonyabb ellenszolgáltatás kiválasztásával.
Az érvényes ajánlatot tevõ, ki nem zárt és alkalmasnak talált ajánlattevõk neve:
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VI.2.* A Kbt. 57. § (2) bek. b) pontja alapján: az összességében legelõnyösebb ajánlat kiválasztásával.*
Az érvényes ajánlatot benyújtó, ki nem zárt és alkalmasnak talált ajánlattevõk neve, ajánlatuknak az értékelési szem-

pontjai és – az összességében legelõnyösebb ajánlat választása esetén – annak részszempontjai szerinti tartalmi elemei
táblázatba foglalva:

Az elbírálás
részszempontjai

Az ajánlattevõ neve: Az ajánlattevõ neve: Az ajánlattevõ neve:

Ajánlat
Értékelési
pontszám

Ajánlat
Értékelési
pontszám

Ajánlat
Értékelési
pontszám

A táblázat sorai és oszlopai szükség szerint csökkenthetõk, ill. bõvíthetõk.

A legelõnyösebb ajánlat kiválasztásának megítélésére szolgáló szempontok súlyszámai a következõk:

Részszempontok Súlyszámok
ajánlati ár X

további részszempontok

Az adható pontszám alsó és felsõ határa minden részszempontra: ........ pont.
Elérhetõ összes pontszám: ............... pont.
A Kbt. 57. § (3) bekezdésére való tekintettel a bírálóbizottság az ajánlati ill. az ajánlattételi felhívásban elõre meghatá-

rozottak szerint az alábbi értékelési módszert alkalmazta: .......................................
Az értékelési pontszámot beszorozva a súlyszámmal és ezeket összegezve a legmagasabb összpontszámot elérõ aján-

lat lesz a nyertes.
Ajánlatok értékelése a következõ táblázatba foglalva:

Az elbírálás részszempontjai
A részszem-

pontok
súlyszámai

Az ajánlattevõ neve: Az ajánlattevõ neve: Az ajánlattevõ neve:

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és

súlyszám
szorzata

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és

súlyszám
szorzata

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és

súlyszám
szorzata

A súlyszámmal szorzott
értékelési pontszámok
összegei ajánlattevõn-
ként:

X X

A táblázat sorai és oszlopai szükség szerint csökkenthetõk, ill. bõvíthetõk.
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VII. Részletes szöveges összehasonlító értékelés:

(Az ajánlattevõk és a bírálati szempontokra adott ajánlatuk felsorolása, azok értékelésének szöveges indokolása).

VIII. Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevõ neve székhelye és ajánlata kiválasztásának indokai:

Ajánlatkérõ a Kbt. 57. § (2) a)* b)* pontja alapján értékelte az ajánlatokat.
Ajánlattevõ az ajánlattételi felhívásban meghatározott részszempontok alapján a legalacsonyabb összegû* legkedve-

zõbb ajánlatot nyújtotta be*. Az ajánlat bírálóbizottság értékelése alapján – a részszempontok és a súlyszámon figye-
lembevételével – ............. pontot kapott, mely az összességében legelõnyösebb ajánlat*; a legalacsonyabb összegû el-
lenszolgáltatás.*

IX. *A nyertes követõ legkedvezõbb ajánlatot tevõ neve székhelye és ajánlata kiválasztásának indokai:

A bírálóbizottság a Kbt. 57. § (2) a)* b)* pontja alapján értékelte az ajánlatokat.
........................................................................................................................ név / cím ajánlattevõ az ajánlattételi fel-

hívásban meghatározott részszempontok alapján a nyertes ajánlatot követõ legkedvezõbb ajánlatot nyújtotta be. Az aján-
lat bírálóbizottság értékelése alapján – a részszempontok és a súlyszámon figyelembevételével – ......... pontot kapott,
mely az összességében legelõnyösebb ajánlatot követõ ajánlat*. a legalacsonyabb összegû ellenszolgáltatást ajánló aján-
latot követõ ajánlat.*

X. bírálóbizottság javaslata:

A bírálóbizottság javasolja a döntéshozónak, hogy .............................................................. tárgyú közbeszerzési el-
járást nyilvánítsa eredményesnek*; a Kbt 92. § .......... pontja alapján eredménytelennek*.

A bírálóbizottság az eljárás nyertesének a ............................................................................ név/cím javasolja,
mivel az ajánlati felhívás, a dokumentáció, ill. a benyújtott ajánlata, a bírálati és értékelési szempontok figyelembe-
vételével a ............................................................. név nettó vállalási ár: ......... Ft + ............. Ft áfa: = bruttó
vállalási ár: ..................... Ft összegû ajánlata az összességében legelõnyösebb* legolcsóbb ajánlat.

1A bírálóbizottság az eljárás második helyezettjének a
......................................................... név/cím javasolja mivel az ajánlattételi felhívás, a dokumentáció, ill. a benyújtott
ajánlata a bírálati és értékelési szempontok figyelembevételével – ............................................................. név nettó
vállalási ár: ......... Ft + ............ Ft áfa.: = bruttó vállalási ár: ............. Ft/hó Ft összegû ajánlata a nyertes ajánlatot köve-
tõ legelõnyösebb* legolcsóbb* ajánlat.

Jegyzõkönyv lezárva: 200.. hó. nap ....... óra.

.............................................................................* ............................................................................*

............................................................................. ............................................................................

............................................................................

a) változat*: A bírálóbizottság javaslatát elfogadom, az eljárást eredményesnek* eredménytelennek* nyilvánítom.
A ......................................................... név/cím ajánlatát a Kbt. 88. § (1) bek. ....) pontja apján érvénytelennek nyil-

vánítom*, ill a Kbt. 88. § (2) bek (3) .... pontja ill. (4) bek. ...... pontja alapján az ajánlattevõt kizárom az eljárásból*.
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Az eljárás eredményének kihirdetését a Kbt. 96. § (1) bekezdésében,*. az eljárás eredményének közlését a Kbt. 300. §
(4) bekezdésében* foglaltak szerint, továbbá* a szerzõdés* megkötést* engedélyezem.

(abban az esetben, ha a döntéshozó és a kötelezettségvállaló személy nem azonos)

b) változat*: A bírálóbizottság javaslatát elfogadom, az eljárást eredményesnek* eredménytelennek* nyilvánítom.
A ......................................................... név/cím ajánlatát a Kbt. 88. § (1) bek. ....) pontja apján érvénytelennek nyil-

vánítom*, ill. a Kbt. 88. § (2) bek (3) .... pontja ill. (4) bek. ...... pontja alapján az ajánlattevõt kizárom az eljárásból*.
Az eljárás eredményének kihirdetését a Kbt. 96. § (1) bekezdésében,*. az eljárás eredményének közlését a Kbt. 300. §

(4) bekezdésében* foglaltak szerint engedélyezem.
(abban az esetben, ha a döntéshozó és a kötelezettségvállaló személy azonos)

c) változat*: A bírálóbizottság javaslatát nem fogadom el, a szakterület vezetõjét új eljárás lefolytatására utasítom.
Döntésem indoka:

............................................................................
döntéshozó

Budapest, 200. ......... hó ......... nap

1 Nem kötelezõ nyertest követõ ajánlatot tevõt megnevezni.
* Nem kívánt szövegrész törlendõ!
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10. számú melléklet

(Minta)

Jegyzõkönyv

Tárgy: ,,....................................” tárgyú, nyílt, meghívásos, tárgyalásos egyszerûsített a közbeszerzésekrõl szóló
2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) ....... § (...) bekezdés .....) pontja* szerinti közbeszerzési eljárás-, (KÉ ...../200..*)
részvételi szakasz* eredményének kihirdetése.

Készült: 200. év ...... hó ....... nap ......... órakor a KvVM hivatali helyiségében,

„ ”épület .......... tárgyaló, 1011 Budapest, ......... u. ...... sz.

Az eredményhirdetésen jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Az eljárás eredményét kihirdette: ....................... (név)

Ajánlatkérõ a Kbt. 96. § (1) bek.*, illetve a Kbt. 116. § (1) bek.* alapján kihirdette tárgybani eljárás eredményét és a
jelenlévõ ajánlattevõknek átadta az „összegezés az ajánlatok elbírálásáról”* / „összegezés a részvételi jelentkezések el-
bírálásáról”* iratot.

A Kbt. 96. § (2) bekezdése alapján az eljárás nyertesének nyilatkozata:*

A ...................................................................... (cégnév cím) vállalkozás a kis- és középvállalkozásokról, fejlõdésük
támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerint mikro*-, kis*- vagy középvállalkozásnak* minõsül* / nem tarto-
zik a KKV tv. hatálya alá*.

Ajánlatkérõ felkéri a nyertes ajánlattevõt* / ajánlattevõket*, illetve megbízottját* / megbízottaikat*, hogy a szerzõdés
megkötése érdekében a KvVM .............................................. fõosztályának / osztályának vezetõjét keresse fel!

A jegyzõkönyvet felolvasás és egyeztetés után a KvVM részérõl jelenlévõk saját kezûleg aláírták.

k. m. f.

............................................................................. ............................................................................

Melléklet: jelenléti ív.

A jegyzõkönyvet készítette: ........................................... (név)

* A nem kívánt szövegrész törlendõ!
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11. számú melléklet

(Minta)

Név

beosztás

részére

Beruházási osztály

Iktatószám: /200....

Tárgy: Tájékoztatás a szerzõdés módosításáról

Tisztelt Fõosztályvezetõ-helyettes Úr!

A ........................................................................ (szervezeti egység neve) által kezdeményezett, Közbeszerzési Érte-
sítõben KÉ ...../200. sz. alatt ......... hó ...... nap közzétett „...........................” tárgyú a közbeszerzésekrõl szóló 2003.
évi CXXIX. törvény (Kbt.) ......... § (…) bek. …) pont* szerinti közbeszerzési eljárást lefolytatását követõen megkötött
szerzõdést az alábbi okok miatt ................................................................................................................................. a Kbt.
303. § figyelembevételével módosítottuk.

Kérjük az általunk kitöltött és az Önök részére megküldött a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények a bírálati
összegzések és az éves statisztikai összegzések mintáiról szóló 2/2006. (I. 13.) IM rendelet 16. melléklete szerinti hirdet-
ményt (tájékoztatót a szerzõdés módosításáról) közzététel céljából a Közbeszerzések Szerkesztõbizottságához továbbí-
tani szíveskedjenek.

Jelezzük, hogy a hirdetményben foglaltakat a nyertes ajánlattevõ mint megbízott* / vállalkozó* ismeri, az abban fog-
laltakkal egyetért, a hirdetmény közzététele ellen kifogása nincs.

Budapest, 200.. év ...... hó ...... nap.

............................................................................

szervezeti egység vezetõje
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12. számú melléklet

(Minta)

Név
beosztás
részére

Beruházási Osztály

Iktatószám: /200....

Tárgy: Tájékoztatás a szerzõdés részteljesítésérõl,* teljesítésérõl*

Tisztelt Fõosztályvezetõ-helyettes Úr!

A ........................................................................ (szervezeti egység neve) által kezdeményezett, Közbeszerzési
Értesítõben KÉ ...../200. sz. alatt ......... hó ...... nap közzétett ,,...........................” tárgyú a közbeszerzésekrõl szóló
2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) ......... § ( ) bek. .....) pont* szerinti közbeszerzési eljárást lefolytatását követõen
kötött szerzõdést a megbízott*; vállalkozó* a szerzõdésben foglaltaknak megfelelõen teljesítette*, az éves ütemezésnek
megfelelõen teljesítette*, nem teljesítette*.

A Kbt. 305. § foglaltaknak megfelelõen szerzõdés ellenértékét a KvVM a megbízott / vállalkozó számlája alapján
200.... év ....... hó ....... napján kiegyenlítette.*

A megbízott / vállalkozó számláját a nem szerzõdés szerinti teljesítés miatt nem fogadtuk be.*
Kérjük az általunk kitöltött és az Önök részére megküldött a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények a bírálati

összegzések és az éves statisztikai összegzések mintáiról szóló 2/2006. (I. 13.) IM rendelet 17. melléklete szerinti hirdet-
ményt (tájékoztatót a szerzõdés teljesítésérõl) közzététel céljából a Közbeszerzések Szerkesztõbizottságához továbbíta-
ni szíveskedjenek.

Jelezzük, hogy a hirdetményben foglaltakat a nyertes ajánlattevõ mint megbízott* / vállalkozó* ismeri, az abban fog-
laltakkal egyetért, a hirdetmény közzététele ellen kifogása nincs.

Budapest, 200.. év ...... hó ...... nap.

............................................................................
szervezeti egység vezetõje

* Nem kívánt szövegrész törlendõ!
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A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium közleményei

Tájékoztató

útügyi mûszaki elõírás kiadásáról

és visszavonásáról

Tájékoztatásul közöljük, hogy kiadjuk az

ÚT 2-3.410 :2007 Közúti hidak szigetelése IV. Vasbeton
pályalemezû hidak szigetelése és pálya-
beton burkolata

ÚT 2-3.502 :2007 Útépítési modifikált bitumenek. Köve-
telmények

megnevezésû útügyi mûszaki elõírásokat

és a kiadással egyidejûleg visszavonjuk az

ÚT 2-3.502 :2002 Útépítési modifikált bitumenek.
Követelmények

megnevezésû útügyi mûszaki elõírásokat.

Az útügyi mûszaki elõírások megvásárolhatók a
Magyar Útügyi Társaságnál: Budapest, II. Lövõház u. 31.
Tel.: 315-0322, fax: 316-1077.

Ezen útügyi mûszaki elõírások alkalmazási területe az
országos és helyi közutak, valamint a közforgalom elõl el
nem zárt magánutak.

Az útügyi mûszaki elõírások alkalmazása az országos
közutak kezelõi számára – a közhasznú tevékenység ellá-
tására kötött szerzõdés szerint – mind megrendelõként,
mind saját tevékenységükre nézve kötelezõ. Az ennek
alapján végzett építési, fenntartási és üzemeltetési felada-
taik ellátása során az útügyi mûszaki elõírásban foglaltakat
meg kell tartani.

Jelen mûszaki elõírásokat az országos közutak kezelõi
– a tevékenységükre vonatkozó éves szerzõdés szerint –
2007. november 1-jétõl alkalmazzák.

Az útügyi mûszaki elõírások alkalmazása a helyi köz-
utak, továbbá a közforgalom elõl el nem zárt magánutak
tekintetében ajánlott és indokolt.

Az útügyi mûszaki elõírásban foglaltaktól az országos
közutak esetében csak az elõírások alóli felmentés alapján
szabad eltérni. A felmentést a mûszaki elõírás alkalmazása
elõtt a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Hálózati
Infrastruktúra fõosztályától kell kérni. A kérelmet a
Magyar Közút Állami Közútkezelõ Fejlesztõ Mûszaki és
Információs Közhasznú Társasághoz kell benyújtani.

Hálózati Infrastruktúra fõosztály

Eltulajdonított felügyeleti igazolvány

érvénytelenítése

Tamás Károly, a Nemzeti Közlekedési Hatóság
Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága köztisztvi-
selõje részére kiállított, 1407 sorszámú – a fedõlapon egy
haránt aranysávval ellátott, piros színû – felügyeleti iga-
zolványt eltulajdonították.

Az igazolvány használata 2007. szeptember 25-étõl ér-
vénytelen.
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A MAGYAR HIVATALOS KÖZLÖNYKIADÓ TÁJÉKOZTATÓJA

Az Európai Unió Hivatalos Lapjának magyar nyelvû kiadásában megjelent jogi aktusokról
(2007. november 15–20.)

(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

296. 50. évfolyam L 296. szám (2007. november 15.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

* A Tanács 1331/2007/EK rendelete (2007. november 13.) a Kínai Népköztársaságból szár-
mazó dicián-diamid behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetésérõl

A Bizottság 1332/2007/EK rendelete (2007. november 14.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék be-
lépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

* A Bizottság 1333/2007/EK rendelete (2007. november 13.) a Németország lobogója alatt
közlekedõ hajók által az ICES IV övezetben és a IIa övezet közösségi vizein folytatott közön-
ségestõkehal-halászat tilalmáról

* A Bizottság 1334/2007/EK rendelete (2007. november 14.) a harmonizált fogyasztói árinde-
xekrõl szóló 2494/95/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó kezdeti intézkedések-
rõl szóló 1749/96/EK rendelet módosításáról1

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Bizottság

2007/735/EK:

* A Bizottság határozata (2006. október 4.) az EK-Szerzõdés 81. cikke és az EGT-megállapo-
dás 54. cikke értelmében végrehajtott eljárásról (Ügyszám COMP/C2/38.681 – A cannes-i
megállapodás meghosszabbításáról szóló megállapodás) [az értesítés a C(2006) 4350. számú
dokumentummal történt]1

2007/736/EK:

* A Bizottság határozata (2007. november 9.) a 79/542/EGK tanácsi határozat II. mellékleté-
nek egyes friss húsok Közösségbe történõ behozatalára feljogosított harmadik országok és
ezek részei jegyzékének tekintetében történõ módosításáról [az értesítés a C(2007) 5365.
számú dokumentummal történt]1

1EGT-vonatkozású szöveg

3402 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2007/48. szám

VI. FÕRÉSZ: Egyéb hirdetmények

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/JOHtml.do?uri=OJ:L:2007:296:SOM:HU:HTML


297. 50. évfolyam L 297. szám (2007. november 15.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Tanács

2007/713/EK:

* Az EU-Algéria társulási tanács 2/2007 határozata (2007. október 16.) az euro-mediterrán
megállapodásnak a származó termék fogalmának meghatározásáról és az igazgatási
együttmûködés módszereirõl szóló 6. jegyzõkönyvének módosításáról

6. jegyzõkönyv a származó termék fogalmának meghatározásáról és az igazgatási együttmû-
ködés módszereirõl

298. 50. évfolyam L 298. szám (2007. november 16.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

A Bizottság 1335/2007/EK rendelete (2007. november 15.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék be-
lépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

* A Bizottság 1336/2007/EK rendelete (2007. november 15.) a tojásra vonatkozó forgalmazási
elõírásokról szóló 1028/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtása részletes szabályainak meg-
határozásáról szóló 557/2007/EK rendelet módosításáról

* A Bizottság 1337/2007/EK rendelete (2007. november 15.) a 992/95/EK rendeletnek a Nor-
végiából származó egyes halászati termékek közösségi vámkontingensei tekintetében tör-
ténõ módosításáról

* A Bizottság 1338/2007/EK rendelete (2007. november 15.) a 747/2001/EK tanácsi rendelet-
nek az Egyiptomból származó narancs és egy Izraelbõl származó feldolgozott mezõgazda-
sági termék közösségi vámkontingensei tekintetében történõ módosításáról
A Bizottság 1339/2007/EK rendelete (2007. november 15.) a gabonaágazatban 2007. novem-
ber 16-án alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról

A Bizottság 1340/2007/EK rendelete (2007. november 15.) a Szerzõdés I. mellékletében nem sze-
replõ áruk formájában exportált egyes tejtermékekre vonatkozó visszatérítési ráták rögzítésérõl

A Bizottság 1341/2007/EK rendelete (2007. november 15.) a baromfihús- és tojáságazatban érvé-
nyes, valamint a tojásalbuminra vonatkozó irányadó árak rögzítésérõl és az 1484/95/EK rendelet
módosításáról

Az EU-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok

AZ EU-SZERZÕDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

2007/737/KKBP:

* A Politikai és Biztonsági Bizottság EUPOL COPPS/1/2007 határozata (2007. október 30.) az
Európai Unió palesztin területeken folytatott rendõri missziója (EUPOL COPPS) misszió-
vezetõje/rendõrbiztosa megbízatásának meghosszabbításáról

Helyesbítések

* Helyesbítés a kettõs felhasználású termékek és technológia kivitelére vonatkozó közösségi
ellenõrzési rendszer kialakításáról szóló 1334/2000/EK tanácsi rendelet módosításáról és
naprakésszé tételérõl szóló, 2007. szeptember 18-i 1183/2007/EK tanácsi rendelethez (HL L
278., 2007. 10. 22.)
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299. 50. évfolyam L 299. szám (2007. november 16.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

* A Tanács 1234/2007/EK rendelete (2007. október 22.) a mezõgazdasági piacok közös szerve-
zésének létrehozásáról, valamint egyes mezõgazdasági termékekre vonatkozó egyedi ren-
delkezésekrõl („az egységes közös piacszervezésrõl szóló rendelet”)

300. 50. évfolyam L 300. szám (2007. november 17.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

* A Tanács 1342/2007/EK rendelete (2007. október 22.) az Orosz Föderációból származó
egyes acéltermékek behozatalára vonatkozó egyes korlátozások kezelésérõl

* A Tanács 1343/2007/EK rendelete (2007. november 13.) a közös halászati politika irányítá-
sához szükséges adatok begyûjtésére és kezelésére vonatkozó közösségi keret létrehozatalá-
ról szóló 1543/2000/EK tanácsi rendelet módosításáról

A Bizottság 1344/2007/EK rendelete (2007. november 16.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék be-
lépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

* A Bizottság 1345/2007/EK rendelete (2007. november 15.) egyes áruk Kombinált Nómenk-
latúra szerinti besorolásáról

* A Bizottság 1346/2007/EK rendelete (2007. november 16.) a Spanyolország lobogója alatt
közlekedõ hajók által a NAFO 3LMNO övezetben folytatott grönlandilaposhal-halászat ti-
lalmáról

* A Bizottság 1347/2007/EK rendelete (2007. november 16.) az 1606/2002/EK európai parla-
menti és tanácsi rendelettel összhangban egyes nemzetközi számviteli standardok elfogadá-
sáról szóló 1725/2003/EK rendeletnek az IFRS 8 Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Stan-
dard tekintetében történõ módosításáról1

* Az Európai Központi Bank 1348/2007/EK rendelete (2007. november 9.) az euró Ciprus és
Málta általi bevezetését követõen a kötelezõ tartalékoknak az Európai Központi Bank által
történõ alkalmazására vonatkozó átmeneti rendelkezésekrõl (EKB/2007/11)

IRÁNYELVEK

* Az Európai Parlament és a Tanács 2007/63/EK irányelve (2007. november 13.) a
78/855/EGK és a 82/891/EGK tanácsi irányelvnek a független szakértõ által a részvény-
társaságok egyesülése vagy szétválása alkalmával készítendõ jelentésre vonatkozó követel-
mény tekintetében történõ módosításáról

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Tanács

2007/738/EK:

* A Tanács határozata (2007. október 9.) az Egyesült Királyságban túlzott hiány fennállásá-
ról szóló 2006/125/EK határozat hatályon kívül helyezésérõl

1EGT-vonatkozású szöveg
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2007/739/EK:

* A Tanács határozata (2007. október 22.) az Európai Közösség és az Orosz Föderáció közötti,
egyes acéltermékek kereskedelmérõl szóló megállapodás megkötésérõl

Megállapodás az Európai Közösség és az Orosz Föderáció közötti egyes acéltermékek kereskedel-
mérõl

2007/740/EK:

* A Tanács határozata (2007. november 13.) a Holland Királyságnak a közös hozzáadottér-
tékadó-rendszerrõl szóló 2006/112/EK irányelv 193. cikkétõl eltérõ intézkedés alkalmazá-
sára történõ felhatalmazásáról

Bizottság

2007/741/EK:

* A Bizottság határozata (2007. november 8.) a közegészségügyre vonatkozó közösségi cselek-
vési program (2003–2008) végrehajtására irányuló 2007. évi munkaterv, valamint a támo-
gatásokra vonatkozó éves munkaprogram elfogadásáról szóló 2007/102/EK határozat mó-
dosításáról1

301. 50. évfolyam L 301. szám (2007. november 20.)
Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele
kötelezõ

RENDELETEK

A Bizottság 1349/2007/EK rendelete (2007. november 19.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék be-
lépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS ÁLTAL EGYÜTTESEN ELFOGADOTT
HATÁROZATOK

* Az Európai Parlament és a Tanács 1350/2007/EK határozata (2007. október 23.) az egész-
ségügyre vonatkozó második közösségi cselekvési program (2008–2013) létrehozásáról1

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

HATÁROZATOK

Bizottság

2007/742/EK:

* A Bizottság határozata (2007. november 9.) a villamos meghajtású, gázmotoros vagy gázab-
szorpciós hõszivattyúkra vonatkozó közösségi ökocímke odaítélésével kapcsolatos ökoló-
giai kritériumok megállapításáról [az értesítés a C(2007) 5492. számú dokumentummal
történt]1

1EGT-vonatkozású szöveg
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KÖLTSÉGVETÉSEK

Az Európai Unió általános költségvetéséhez csatolt dokumentumok

2007/743/EK:

* Az Európai Gyógyszerügynökség (EMEA) elsõ költségvetés-módosítása 2007-re vonat-
kozóan

Az EU-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok

AZ EU-SZERZÕDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

* A Tanács 2007/744/KKBP együttes fellépése (2007. november 19.) az egy esetleges, európai
uniós különleges képviselõi komponenst is magában foglaló koszovói nemzetközi polgári hi-
vatal létrehozásának elõkészítésében részt vevõ uniós csoport (NPH/EUKK elõkészítõ cso-
port) létrehozásáról szóló 2006/623/KKBP együttes fellépés módosításáról és kiterjeszté-
sérõl

Helyesbítések

* Helyesbítés az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban egyes
nemzetközi számviteli standardok elfogadásáról szóló 1725/2003/EK rendeletnek az IFRS 8
Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standard tekintetében történõ módosításáról szóló,
2007. november 16-i 1347/2007/EK bizottsági rendelethez (HL L 300., 2007. 11. 17.)

302. 50. évfolyam L 302. szám (2007. november 20.)

Az EK-Szerzõdés/Euratom-Szerzõdés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem
kötelezõ

KÖLTSÉGVETÉSEK

Európai Parlament

2007/721/EK, Euratom:

* Az Európai Unió 2007-es pénzügyi évre vonatkozó 5. sz. költségvetés-módosításának végle-
ges elfogadása
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A Közbeszerzési Értesítõ 132. számának (2007. november 21.) tartalomjegyzékérõl

HIRDETMÉNYEK

Az Európai Unió Hivatalos Lapjába közzétételre megküldött,
a Közbeszerzési Értesítõben tájékoztató jelleggel megjelenõ hir-
detmények

Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására

42365 Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal Közép-magyaror-
szági Regionális Igazgatósága (adatrögzítési feladatok
ellátása – K. É. – 17373/2007)

42371 Észak-pesti Térségi Integrált Szakképzõ Központ Kht.
(FMS- és forgácsolómûhely eszközeinek, berendezései-
nek szállítása és telepítése – ismételt eljárás – K. É. –
17707/2007)

42377 Fõvárosi Ellátási és Gazdasági Szolgálat (villamosener-
gia-beszerzés 2008. – K. É. – 17161/2007)

42381 Honvédelmi Minisztérium Beszerzési és Biztonsági
Beruházási Hivatal (zöldség és gyümölcs beszerzése
– 25500/07-10/55 – K. É. – 17153/2007)

42386 Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügy-
nökség (üdítõital, ásványvíz beszerzése – K. É. –
17204/2007)

42391 Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügy-
nökség (központi ellátású élelmiszerek beszerzése
– K. É. – 17205/2007)

42395 Magyar Közút Kht. (egyszárnyú hóeke beszerzése
– K. É. – 17640/2007)

42399 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. [a Pusztaszabolcs
(kiz.)–Börgönd (kiz.) vonalszakasz átépítéséhez szüksé-
ges tervezési feladatok és a Bp.-Kelenföld–Székesfehér-
vár vasútvonal rekonstrukciója II. üteméhez szükséges
kiegészítõ tervezõi feladatok elvégzése – K. É. –
17825/2007]

42405 Radioaktív Hulladékokat Kezelõ Kht. (radioaktív hulla-
dék szállítására alkalmas tehergépjármû beszerzése,
átalakítása, engedélyezése – K. É. – 17554/2007)

42411 Rakamazi Almatermelõ, Értékesítõ Szövetkezet (gépek,
eszközök beszerzése – K. É. – 17367/2007)

Ajánlati felhívás egyes ágazatokban

42419 Nógrád Volán Zrt. (3 db autóbusz zárt végû pénzügyi lí-
zingje – K. É. – 17970/2007)

Részvételi felhívás tárgyalásos eljárás megindítására

42424 Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Cent-
ruma (EM-214, energiaszolgáltatási és üzemeltetési-
karbantartási szerzõdés teljesítéséhez szükséges építési
beruházás – K. É. – 16643/2007)

42427 Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság (KSzF) (nyomtató-
rendszerek szállítása 2007. – K. É. – 17752/2007)

42433 MÁV Cargo Árufuvarozási Zrt. (vasúti teherkocsik futó-
javítása – K. É. – 16919/2007)

42439 MÁV Cargo Árufuvarozási Zrt. (vasúti teherkocsik ko-
csivizsgálata – K. É. – 17189/2007)

Részvételi felhívás gyorsított tárgyalásos eljárás megindítására

42445 Magyar Közút Kht. (közúti forgalomirányító berendezé-
sek üzemeltetése, javítása – K. É. – 17646/2007)

Részvételi felhívás meghívásos eljárás megindítására

42453 MÁV Cargo Árufuvarozási Zrt. (gépjármûflotta – K. É. –
17234/2007)

42457 Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szé-
kesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata köz-
igazgatási területén 85 épületen utólagos hõszigetelési
feladatok és épületgépészeti rendszerek energiatakaré-
kos felújítása és korszerûsítése vállalkozási szerzõdés
alapján – K. É. – 17891/2007)

Részvételi felhívás gyorsított meghívásos eljárás megindítására

42482 Budapest Fõváros XVII. Kerületi Önkormányzat (föld-
utak szilárd burkolattal való ellátása 2007. – K. É. –
17872/2007)

42489 Szegedi Tudományegyetem (távközlési szolgáltatás
igénybevétele és saját tulajdonú telefonalközpont fej-
lesztése – K. É. – 17759/2007)

Részvételi felhívás versenypárbeszédre

42493 Gödöllõi Királyi Kastély Kht. (gödöllõi Grassalko-
vich-kastélyingatlanok érintett része, az ingatlanokon
található sörház, kocsiszín, udvarmesteri épület, mini-
málisan 120 szobás, négycsillagos szálloda és az azok-
hoz tartozó létesítmények tervezése és kivitelezése
– K. É. – 15936/2007)

Részvételi felhívás egyes ágazatokban

42498 Budapest Airport Zrt. [forgalmi elõtér építése és kapcso-
lódó felszerelések/közmûvek létesítése (Construction of
apron and related facilities/utilities) – K. É. –
17934/2007]
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A Közbeszerzési Értesítõben közzéteendõ hirdetmények

Egyszerûsített eljárás ajánlati felhívása

42504 Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Közpon-
ti Hivatala (KEK KH objektumainak élõerõs személy-
és vagyonvédelme – K. É. – 18120/2007)

Egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása

42510 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (földkábel- és kandeláber-
hibák elhárítása – II/2007. – K. É. – 18244/2007)

42514 Békés Megyei Képviselõ-testület Pándy Kálmán Kórháza
(az intézmény egyéves szükségleteit biztosító in vivo
izotópkészítmények, inaktív radiofarmakonok beszer-
zése – K. É. – 16493/2007)

42518 Fõvárosi Önkormányzat Szent Margit Kórház (videoen-
doszkóp-rendszer beszerzése – K. É. – 17764/2007)

42522 Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal [az NKFP (Jed-
lik-program) utólagos értékelése – K. É. – 16334/2007]

42525 Nemzeti Színház Zrt. [a Nemzeti Színház Zrt. vagyoná-
nak biztosítása teljes körû (all risk típusú) biztosítási
szerzõdés keretében – K. É. – 18055/2007]

42529 Pécsi Tudományegyetem Gazdasági és Mûszaki Fõigazga-
tóság (7 személy szállítására alkalmas személygépjár-
mû beszerzése – K. É. – 17631/2007)

Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására

42533 Csongrád Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Otthon
(ajánlatkérõ élelmiszernyersanyag- és -áru-szükségle-
tének biztosítása – K. É. – 17586/2007)

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK

Tájékoztató az eljárás eredményérõl

42540 Bács-Kiskun Megyei Közgyûlés Hivatala (õrzés-védelmi
szolgáltatás megrendelése – K. É. – 18138/2007)

42542 Budapest Gyógyfürdõi és Hévizei Zrt. (Szt. Lukács
Gyógyfürdõ mûemléki rekonstrukció II. ütem, tervezés
– K. É. – 16465/2007)

42544 Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. (fõvárosi csatornák re-
konstrukciós munkáinak elvégzése II. szakasz – K. É. –
15105/2007)

42552 Komló Város Önkormányzata Kórház-Rendelõintézeti
Egység (egészségügyi szolgáltatások ellátása, ajánlatké-
rõ összevont központi laboratóriuma laboratóriumi
szükségleteinek kiszolgálása – K. É. – 17299/2007)

42555 Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Közpon-
ti Hivatala [a jogügyletek biztonsága erõsítése érdeké-
ben szükséges szakrendszerek (útlevél-nyilvántartás,
személyazonosítóigazolvány-nyilvántartás, központi
idegenrendészeti nyilvántartás érintett résznyilvántar-
tása) továbbfejlesztése – K. É. – 18075/2007]

42557 Magyar Államkincstár (író-irodaszerrel történõ ellátás
– K. É. – 17924/2007)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl

42560 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat (hajósi érseki kas-
tély tetõfelújítása – K. É. – 18139/2007)

42562 Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt. [bérleti szerzõdés
(523 m2 alapterületû, két – különálló bejárattal rendel-
kezõ – irodahelyiség, valamint 5 db személygépko-
csi-parkolóhely bérleti jogának megszerzése) – K. É. –
17077/2007]

42564 Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht. [a tanulók iskolai
lemorzsolódásának szociológiai vizsgálata címû kuta-
tás (életpálya-kutatás) kibõvítése – K. É. – 17093/2007]

42566 Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata (szolgáltatási
szerzõdés a 2007. évi fejlesztési hitel nyújtására az ipa-
rosított technológiával épült lakóépületek korszerûsíté-
sére, felújítására a Panel Plusz kedvezményes hitel-
program keretében – K. É. – 18058/2007)

42569 Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata [szolgáltatási
szerzõdés Eger megyei jogú város 2007. évi költségveté-
sérõl, módosításának és végrehajtásának rendjérõl szó-
ló 11/2007. (II. 23) rendelete alapján fejlesztési hitel fel-
vételére – K. É. – 18062/2007]

42571 Fõvárosi Önkormányzat Bajcsy-Zsilinszky Kórház (napi
normál és diétás betegétkeztetési szolgáltatás heti hét
napon keresztül, reggeli, ebéd, vacsora, valamint napi
egyszeri alkalmazotti étkeztetésben ebéd biztosítása
munkanapokon – K. É. – 17078/2007)

42573 Fõvárosi Önkormányzat Egyesített Szent István és Szent
László Kórház-Rendelõintézet [dupla sterilbox beszerzé-
se (A-251/2007) – K. É. – 17082/2007]

42574 Magyar Természettudományi Múzeum (Jégkorszak c. ki-
állítás kivitelezésére irányuló eljárás eredményének tá-
jékoztatója – K. É. – 18111/2007)

42577 Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. (331 m2 irodahe-
lyiség, valamint 8 db személygépkocsi-parkolóhely bér-
leti jogának megszerzése – K. É. – 17070/2007)

42579 Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (nemzetközi
biztosításfelügyeleti konferencia rendezvényeinek le-
bonyolítása – K. É. – 17080/2007)

42581 Veresegyház Város Önkormányzata (Veresegyház, Mese-
liget Bölcsõde – K. É. – 17091/2007)

Tájékoztató a részvételi szakasz eredményérõl

42584 Szegedi Tudományegyetem (BTK, Természettudományi
és Informatikai Kar átalakítása – K. É. – 17081/2007)
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Tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl

42586 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (gépi hó-
és síkosságmentesítés – K. É. – 16044/2007)

42586 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (gépi hó-
és síkosságmentesítés – K. É. – 16046/2007)

42587 Budapesti Távhõszolgáltató Zrt. (távhõvezeték-építési
munkák – C – K. É. – 17845/2007)

42587 Budapest Fõváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormány-
zata (útépítés 2007., Déva utca és Verecke utca – K. É. –
18074/2007)

42588 MÁV Zrt. Pálya és Mérnöki Létesítmények Igazgatóság
(vasúti jármûvek, a vasúti felépítményt karbantar-
tó kismunkagépek, emelõgépek és eszközök idõsza-
kos vizsgálata, karbantartása és javítása – K. É. –
15233/2007)

42589 Paks Város Önkormányzata (digitális másoló- és sokszo-
rosítógépek bérlése – K. É. – 15715/2007)

42590 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Munkaügyi Központ
[európai üzleti asszisztens képzés (U015-06) – K. É. –
16202/2007]

42591 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Munkaügyi Központ
[parkgondozó képzés (U018-06) – K. É. – 16203/2007]

42591 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Munkaügyi Központ [zöld-
ség-gyümölcsfeldolgozó képzés (U020-05) – K. É. –
16208/2007]

Tájékoztató a szerzõdés módosításáról

42592 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (Békés-
csaba közigazgatási területén útépítés, útfelújítás, par-
kolófelújítás kivitelezése, Szigligeti utca bur-
kolatfelújítása, Áchim-ltp. belsõ útjainak felújítása,
Gábor Á. u. és Lencsési 13. sz. elõtti parkoló felújítása,
Szarvasi úti buszforduló és Andrássy 75. – K. É. –
17383/2007)

42592 Csorna Város Önkormányzata (belterületi közutak kar-
bantartása, útburkolat-felújítása és útalapépítése
– K. É. – 17385/2007)

42593 Miniszterelnöki Hivatal (tájékoztató a szerzõdés módosí-
tásáról – K. É. – 17960/2007)

Helyesbítés

42595 Bács-Kiskun Megyei Bíróság helyesbítése (a Közbeszerzé-
si Értesítõ 128. számában, 2007. november 12-én K. É. –
17535/2007 számon megjelent ajánlati felhívás helyesbí-
tése – K. É. – 18175/2007)

Módosítás

42596 Törökbálint Város Önkormányzata módosítása [a K. É. –
14882/2007 (X. 1.) ajánlati felhívás (Törökbálint, ká-
beltv mûködtetése) határidõ-módosítása – K. É. –
17973/2007)]

Visszavonás

42598 Szentmártonkáta Község Önkormányzata visszavonása
(élelmezési alapanyagok beszerzése – K. É. –
18202/2007)

A KÖZBESZERZÉSI DÖNTÕBIZOTTSÁG

HATÁROZATAI

42599 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
határozata (a Novella Könyvkiadó és Könyvkereskedel-
mi Kft. jogorvoslati kérelme a Megyei és Városi Könyv-
tár közbeszerzési eljárása ellen – K. É. – 17921/2007)

42606 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
határozata (a Közbeszerzések Tanácsa elnöke által hiva-
talból kezdeményezett jogorvoslati eljárása Nagyatád
Város Önkormányzatának közbeszerzés mellõzésével
történt beszerzése ellen – K. É. – 17971/2007)

42610 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
határozata (a Dalkia Energia Zrt. jogorvoslati kérelme
Pusztavám Község Önkormányzata közbeszerzési eljá-
rása ellen – K. É. – 18097/2007)

42615 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
határozata (a Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési
Döntõbizottság elnöke által hivatalból kezdeményezett
jogorvoslati eljárás a Miskolc Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata, Területi Gondozószolgálat közbeszerzési
eljárása ellen – K. É. – 18100/2007)

42620 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
határozata (a Bituber Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató
Kft. jogorvoslati kérelme a Budapest Fõváros IV. Ke-
rület Újpest Önkormányzata ajánlatkérõ közbeszerzé-
si eljárása ellen – K. É. – 18101/2007)

42625 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
határozata (a Döntõbizottság elnöke által hivatalból kez-
deményezett jogorvoslati eljárás a Pannon-víz Zrt. köz-
beszerzési eljárása ellen – K. É. – 18103/2007)

42629 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság ha-
tározata (a TWS Emelõ és Anyagkezelõ Kft. jogorvoslati
kérelme a MÁV Zrt. Beszerzési és Készletgazdálkodási
Egység közbeszerzési eljárása ellen – K. É. – 18105/2007)

42638 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntõbizottság
határozata (a Magyar Gallup Intézet Kft. jogorvoslati
kérelme a Miniszterelnöki Hivatal közbeszerzési eljá-
rása ellen – K. É. – 18116/2007)

BÍRÓSÁGI ÍTÉLETEK

42643 Legfelsõbb Bíróság Kfv.IV.37.396/2006/7. számú ítélete
(K. É. – 18112/2007)

42645 Fõvárosi Bíróság 25.K.30.543/2007/9. számú ítélete
(K. É. – 18109/2007)

42648 Fõvárosi Ítélõtábla 4.Kf.27.193/2007/4. számú ítélete
(K. É. – 18115/2007)

2007/48. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 3409



A Közbeszerzési Értesítõ 133. számának (2007. november 23.) tartalomjegyzékérõl

HIRDETMÉNYEK

Az Európai Unió Hivatalos Lapjába közzétételre megküldött,
a Közbeszerzési Értesítõben tájékoztató jelleggel megjelenõ hir-
detmények

Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására

42662 Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. (Hajdúszoboszló
gyógyfürdõi fejlesztés – Aqua Palace projekthez kap-
csolódó mûszaki lebonyolítói és mûszaki ellenõri fel-
adatok ellátása – K. É. – 17881/2007)

42668 Magyar Közút Kht. (közúti acél vezetõkorlát és tartozé-
kai beszerzése 2008. – K. É. – 17823/2007)

42675 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (a 471. sz. Nyír-
bátor elkerülõ út I., II. ütem, valamint a 4105. j. Kis-
várda–Nyírbátor összekötõ út 32+900–43+453 km-
szelvények közötti szakasz tervezési feladatainak el-
végzése – K. É. – 17775/2007)

42681 Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet
(NUSI, Dunavarsány – élelmiszer – K. É. –
17799/2007)

42689 Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet
(NUSI, Tata – élelmiszer – K. É. – 17819/2007)

Ajánlati felhívás egyes ágazatokban

42697 Körös Volán Autóbusz-közlekedési Zrt. (autóbusszal
végzett menetrend szerinti személyszállítás alvállalko-
zásban történõ végzése – K. É. – 18070/2007)

Részvételi felhívás gyorsított meghívásos eljárás megindítására

42703 Hatvan Város Önkormányzata (vállalkozói szerzõdés ke-
retében Hatvan és térsége szennyvízelvezetõ rendszere
bõvítése, fejlesztése, építése tárgyú EU-támogatásra
számot tartó projekt elõkészítése – K. É. – 17781/2007)

42710 Hódmezõvásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata
(orvosi mûszer beszerzése – K. É. – 17608/2007)

42716 Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (az Új Ma-
gyarország fejlesztési terv mûveleteihez kapcsolódó és
további egyéb projektek elõkészítése, pályázatírás és a
támogatott projektek menedzselése Veszprém Megyei
Jogú Város Önkormányzata és intézményei részére
– K. É. – 17919/2007)

Részvételi felhívás tárgyalásos eljárás megindítására

42722 Józsefvárosi Vagyonkezelõ Kft. (JVK – ingatlankezelés
– K. É. – 16840/2007)

42727 Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság (KSzF) (iratkeze-
lési szoftverekhez kapcsolódó szolgáltatások és szoftve-
rek beszerzése – K. É. – 17895/2007)

42734 MÁV-Trakció Vasúti Vontatási Zrt. (hitelszerzõdés fo-
lyószámlahitel biztosítására – K. É. – 17918/2007)

42739 Pomáz Város Önkormányzata (települési szilárd hulla-
dék elszállítása – K. É. – 17031/2007)

Részvételi felhívás egyes ágazatokban

42747 BKV Zrt. (villamos energia teljes ellátás alapú szerzõ-
dés keretében történõ szállítása a 2008. január 1-jétõl
2008. június 31-ig tartó idõszakra – K. É. – 18056/2007)

42751 Budapest Airport Zrt. [repülõtéri terminálépületek át-
építése, kibõvítése (Reconstruction and extension of
airport terminal building) – K. É. – 18052/2007]

Visszavonás

42757 Kincstári Vagyoni Igazgatóság visszavonása (a magyar
állam tulajdonában álló és az állami vagyonkörbe tar-
tozó ingatlanok értékbecslése tárgyú ajánlati felhívás
visszavonása – K. É. – 17562/2007)

42761 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési
Igazgatóság visszavonása (KvVM FI 2007/S 184- 224914
sz. ajánlati felhívásának visszavonása – K. É. –
17626/2007)

A Közbeszerzési Értesítõben közzéteendõ hirdetmények

Részvételi felhívás gyorsított meghívásos eljárás megindítására

42765 Dunabogdány Község Önkormányzata [Dunabogdány te-
rületén turisztikai kerékpárút építése (EV-nyomvonal)
– K. É. – 18191/2007]

42770 Õrmezõ Egyesült Lakásfenntartó Szövetkezet [épületre-
konstrukció 2008. (XI. Menyecske u., Kérõ u., Võfély
u., Cirmos u.) 13 db lakóépület 1690 db lakást érintõ
energiatakarékos felújítása, korszerûsítése Panel Plusz
program keretében – K. É. – 18089/2007]

Részvételi felhívás gyorsított tárgyalásos eljárás megindítására

42776 Homokháti Önkormányzatok Kistérség-fejlesztési Társu-
lása (Szeged–Mórahalom között az 55. számú fõút mel-
letti kerékpárút három ütemben történõ építése a
8+820–12+490, 12+490–17+550, 17+550–19+395 sz.
km-szelvények között – K. É. – 17148/2007)
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Egyszerûsített eljárás ajánlati felhívása

42782 Debreceni Egyetem (HEFOP-3.3.1-P.2004-09-0071/1.0
tananyagfejlesztés – K. É. – 18114/2007)

42786 Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata (közmûvelõdé-
si megállapodás – K. É. – 17459/2007)

42790 Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata (Gyõr Megyei
Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala és
közterület-felügyelete köztisztviselõinek és az ön-
kormányzat költségvetési intézményei közalkalmazot-
tainak foglalkozás-egészségügyi ellátása – K. É. –
17370/2007)

42794 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kór-
ház-Rendelõintézet (hemodinamikai laboratórium
üzemeltetése – K. É. – 18132/2007)

42799 Kiskõrösi Többcélú Kistérségi Társulás Kiskõrösi és Csá-
szártöltési Idõsek Otthona (ajánlatkérõ kiskõrösi és csá-
szártöltési telephelyén mûködõ otthon bentlakói részé-
re közétkeztetés folyamatos biztosítása – K. É. –
17364/2007)

42805 MTA Kémiai Kutatóközpont (az MTA KK villamosener-
gia-ellátása 2008. évben – K. É. – 17930/2007)

42807 Pest Megyei Önkormányzat (közétkeztetési szolgáltatá-
sok nyújtása – K. É. – 17374/2007)

42812 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház (42-48/2007 halottke-
zelés – K. É. – 17826/2007)

42816 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (mosoda
– K. É. – 17719/2007)

42820 Várpalota Városi Kincstár (közétkeztetési szolgáltatás
biztosítása – K. É. – 17679/2007)

Egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása

42827 Bácsai Agrár Zrt. (tehenészeti telep korszerûsítése
– K. É. – 17863/2007)

42830 Budai-városkapu Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola,
Speciális Szakiskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intéz-
mény, Pécs (takarítási feladatok ellátása a 2008. évben
– K. É. – 17732/2007)

42834 Csorna Város Önkormányzata (ajánlatkérõ tulajdoná-
ban lévõ zöldterületek köztisztasági munkáinak elvég-
zése – K. É. – 17725/2007)

42839 Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. (irodaszerek beszerzé-
se – K. É. – 16310/2007)

42844 Fõvárosi Önkormányzat Idõsek Otthona (élelmiszer
2008/01 Ráday – K. É. – 17908/2007)

42847 Hajnóczy József Kollégium, Pécs (takarítási feladatok
ellátása a 2008. évben – K. É. – 17735/2007)

42851 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kór-
ház-Rendelõintézet (ortopédiai implantátumok beszer-
zése – K. É. – 18198/2007)

42856 Kodolányi János Általános Iskola, Szakiskola és Óvoda,
Vajszló (különféle élelmiszerek beszerzése a 2008. ja-
nuár 1. és 2008. december 31. közötti idõszakra
– K. É. – 17334/2007)

42861 Magyar Nemzeti Bank (kötelezõ gépjármû-felelõsség-
biztosítás és casco biztosítás – K. É. – 17418/2007)

42866 Mecsekaljai Óvoda, Általános Iskola és Középiskola (ta-
karítási feladatok ellátása a 2008. évben – K. É. –
17737/2007)

42870 Megyervárosi Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium,
Pécs (takarítási feladatok ellátása a 2008. évben
– K. É. – 17734/2007)

42875 Mindszenti Általános Iskola (élelmiszer-alapanyagok
beszerzése – K. É. – 18065/2007)

42879 Miroslav Krle�a Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimná-
zium és Diákotthon (élelmiszer-nyersanyagok beszerzé-
se 2008. évben – K. É. – 17730/2007)

42885 Nagyatád Város Önkormányzata (ajánlatkérõ kórház-
rendelõintézete részére egészségügyi gép-mûszerek be-
szerzése céltámogatás útján – K. É. – 17824/2007)

42888 Nagyfai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet (étkezési
tikett beszerzése – K. É. – 17846/2007)

42891 Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium (az Ön-
kormányzati és Területfejlesztési Minisztérium részére
ajándékutalvány beszerzése – K. É. – 18354/2007)

42896 Pollack Mihály Mûszaki Szakközépiskola, Szakiskola és
Kollégium, Pécs (élelmiszer-nyersanyagok beszerzése
2008. évre – K. É. – 17731/2007)

42902 Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás (speciális állatihul-
ladék-begyûjtõ gépjármû, illetve 4 db állatihulla-
dék-gyûjtõ konténer beszerzése – K. É. – 17803/2007)

42906 Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (tervezési
szerzõdés településrendezési eszközök elkészítésére Ta-
tabánya egyes városrészeire – K. É. – 17959/2007)

42911 Városközponti Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Mû-
vészetoktatási Intézmény, Pécs (takarítási feladatok ellá-
tása a 2008. évben – K. É. – 17733/2007)

Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására

42916 Budapest Fõváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata
(XIV. kerületi közterületi közúti beruházási munkák
2007. – K. É. – 17589/2007)

42920 Csillag Lakásfenntartó Szövetkezet (Szeged, Budapesti
krt. 6/A–B iparosított technológiával épült lakóépület
energiatakarékos felújítása – K. É. – 17214/2007)

42925 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (étkezési
utalványok beszerzése 2008. évre – K. É. – 17307/2007)

42930 Gyomaendrõd Város Önkormányzata (ajánlatkérõ belte-
rületén parkfenntartási feladatok ellátása – K. É. –
17443/2007)

42934 Heves Megyei Önkormányzat Markhot Ferenc Kórház-
Rendelõintézet (izotópos reagensek és radiofarmakonok
szállítása – K. É. – 17356/2007)

42940 Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (határhíd
ügyekben szakértõi feladatok ellátása – K. É. –
18162/2007)

2007/48. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 3411



42945 Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképzõ Is-
kola és Kollégium, Gyõr (huzalos szikraforgácsoló gép
beszerzése – K. É. – 17003/2007)

42951 MÁV Kórház és Rendelõintézet, Szolnok (gyógyszerek,
infúziók beszerzése – K. É. – 18227/2007)

42956 Mór Város Önkormányzata Intézményi Gondnokság (élel-
miszer-beszerzés – K. É. – 18066/2007)

42960 Puskin Tej Kft., Szekszárd (állattartó telepek korszerûsí-
tése – trágyakezelés – K. É. – 17865/2007)

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK

Tájékoztató az eljárás eredményérõl

42965 Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. (virágkötészeti szol-
gáltatások – K. É. – 18147/2007)

42967 Gyõr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat (a Gyõr-
Moson-Sopron Megyei Önkormányzat és feljogosított
intézményei számára 2008. évben szabványos ver-
senypiaci villamos energia biztosítása – K. É. –
18361/2007)

42970 Hálózat az Integrációért Alapítvány (adásvételi szerzõdés
alapján lakóingatlanok beszerzése – 8 ingatlan vásárlá-
sa – K. É. – 15331/2007)

42971 Kenézy Kórház-Rendelõintézet Egészségügyi Szolgál-
tató Kft. (folyószámlahitel biztosítása – K. É. –
18150/2007)

42973 Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Köz-
ponti Hivatala [a szakrendszerek (a személyiadat- és
lakcímnyilvántartás, lakcímigazolvány-nyilvántartás,
az országos jármûnyilvántartás, vezetõiengedély-nyil-
vántartás, az idegenrendészeti személyi- adat- és lak-
címnyilvántartás) továbbfejlesztése – K. É. –
18159/2007]

42976 Magyar Közút Kht. (útfelújítás, rézsûcsúszás helyreállí-
tás – Nógrád megye – K. É. – 16424/2007)

42978 Magyar Közút Kht. Komárom-Esztergom Megyei Területi
Igazgatósága (a Magyar Közút Kht. Komárom-Eszter-
gom Megyei Igazgatósága kezelésében lévõ országos
közutakon 3 db útfelújítási munka elvégzése tárgyban
lefolytatott gyorsított meghívásos közbeszerzési eljárás
eredményérõl szóló tájékoztatás – K. É. – 18067/2007)

42982 MÁV Magyar Államvasutak Zrt. (ingatlanokkal kap-
csolatos geodéziai munkák elvégzése – K. É. –
17235/2007)

42990 MTA Szegedi Biológiai Központja (külföldi folyóiratok
beszerzése – K. É. – 16339/2007)

42991 Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet
(NUSI-Dunavarsány edzõtábor részére árubeszerzés
– K. É. – 18190/2007)

42994 Semmelweis Egyetem (Semmelweis Egyetem irodasze-
rek szállítása – K. É. – 17794/2007)

42996 Városi Önkormányzat Városgondnokság, Edelény (külön-
féle élelmiszerek beszerzése 2007. november–december
közötti idõszakra – K. É. – 18289/2007)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl

43002 Budavári Önkormányzat (ajánlatkérõ területén kátyúzá-
si munkák végzése – K. É. – 16797/2007)

43005 Csongrád Megyei Önkormányzat (Dr. Diósszilágyi Sá-
muel Kórház-Rendelõintézet energiahatékonysági fej-
lesztése és energetikai korszerûsítése – K. É. –
16966/2007)

43006 Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézete (fogvatartot-
tak élelmezése és az alkalmazottak munkahelyi étkezte-
tése – K. É. – 16941/2007)

43008 Homokháti Önkormányzatok Kistérség-fejlesztési Társu-
lása (Szeged–Mórahalom között az 55. számú fõút
melletti kerékpárút három ütemben történõ építése a
8+820–12+490, 12+490–17+550, 17+550–19+395 sz.
km-szelvények között – K. É. – 17066/2007)

43010 Igazságügyi Hivatal (iktató- és nyilvántartó rendszer to-
vábbfejlesztése – K. É. – 16948/2007)

43012 Lenti Város Önkormányzata (e-térség kialakítása, „Ker-
ka-völgy kincsei” – K. É. – 17290/2007)

43016 Magyar Közút Állami Közútkezelõ, Fejlesztõ, Mûszaki és
Információs Kht. (37. sz. fõút 64+600–70+600 km-szel-
vény közötti szakasz burkolatfenntartása tervezése és
kivitelezése – K. É. – 16542/2007)

43019 MTA Kémiai Kutatóközpont (az MTA KK villamos-
energia-ellátása – 2008–2009. – K. É. – 16927/2007)

43020 MTA Mezõgazdasági Kutatóintézet [az MTA MgKI vil-
lamosenergia-ellátása – 2008–2009. (Martonvásár)
– K. É. – 16932/2007]

43022 Semmelweis Egyetem (közbeszerzési eljárások teljes le-
bonyolítása, beszerzési szabályzat karbantartása, a
közbeszerzést támogató informatikai rendszer kialakí-
tása és üzemeltetése – K. É. – 17236/2007)

43024 Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ (különféle élel-
miszerek beszerzése 2007. december 31-ig – K. É. –
16396/2007)

Tájékoztató a részvételi szakasz eredményérõl

43026 Nyírfruct Szövetkezet (hûtõház építése – K. É. –
16934/2007)

43027 Páty Község Önkormányzata (iskola bõvítése és sportud-
var építése – K. É. – 18259/2007)

Tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl

43030 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat (I. tétel.: 1 db Osep-
hagus pH-mérõ, II. tétel: 1 db mobil transesophagiális
ECHI-készülék – K. É. – 15609/2007)

43030 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat (solti Kék-Duna
Ápoló-Gondozó Otthon fejlesztése – K. É. –
17607/2007)

43031 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat (Katymár fejleszté-
se – K. É. – 17715/2007)
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43032 Budapesti Távhõszolgáltató Zrt. (hõközponttervezés
– K. É. – 18193/2007)

43032 Budapesti Távhõszolgáltató Zrt. (hõközponttervezés
– K. É. – 18194/2007)

43033 Budapesti Távhõszolgáltató Zrt. (hõközponttervezés
– K. É. – 18199/2007)

43033 Bükki Nemzeti Park Igazgatósága (szerzõi, szerkesztési
munkák elvégzése – K. É. – 16057/2007)

43034 Diákhitel Központ Zrt. (a Diákhitel Központ Zrt. üzleti
és munkafolyamatainak újratervezése – K. É. –
17869/2007)

43035 Göd Város Önkormányzata (beruházásokhoz hitelfelvé-
tel – K. É. – 16031/2007)

43036 Göd Város Önkormányzata (hitelfelvétel 60 férõhelyes
bölcsõdeépítés önrészbiztosításához – K. É. –
16033/2007)

43037 Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium (bátonyte-
renyei rendõrkapitányság átalakítása – K. É. –
18232/2007)

43038 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési
Igazgatóság [tanulmány készítése a KIOP (2004–2006)
során megvalósult és 2007–2008. során folyamatban lé-
võ, valamint a KEOP (2007–2013) tervezett és akció-
terv szintjén elõkészítés alatt álló valamennyi projektje
éghajlatváltozásra történõ hatásnak értékelésérõl
– K. É. – 18196/2007]

43039 Magyar Televízió Zrt. (meglévõ Tandberg-eszközeihez
illeszkedõ, HD-mûholdas IRD és Encoder beszerzése
– K. É. – 16102/2007)

43039 MÁV Zrt. Vezérigazgatóság [Székesfehérvár (kiz.)–Bo-
ba (kiz.) vonalszakasz korszerûsítéséhez komplex enge-
délyeztetési tervek készítése – K. É. – 18071/2007]

43040 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (tájékoztató az
M7 autópálya eszteregnyei autópálya-mérnökség iro-
daépülete bútorainak és mûködéskiegészítõinek le-
szállítása és bebútorozása tárgyú szerzõdés teljesí-
tésérõl – K. É. – 17948/2007)

43041 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (tájékoztató az
M7 autópálya fonyódi autópálya-mérnökség iroda-
épülete bútorainak és mûködéskiegészítõinek leszállí-
tása és bebútorozása tárgyú szerzõdés teljesítésérõl
– K. É. – 17950/2007)

43042 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (tájékoztató az
56. sz. fõút szekszárdi tehermentesítõ északi összekötõ
ága kivitelezése tárgyú szerzõdés teljesítésérõl
– K. É. – 18135/2007)

43042 Nógrád Megye Önkormányzata (bentlakásos szociális in-
tézmény berendezése – K. É. – 16240/2007)

43043 Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság (erdõtûz
oltó gépjármû és hozzá tartozó málhafelszerelések, va-
lamint kapcsolódó szolgáltatások teljesítése – K. É. –
18219/2007)

43043 Pécsi Tudományegyetem Gazdasági és Mûszaki Fõigazga-
tóság (a Pécsi Tudományegyetem részére étkezési utal-
ványok beszerzése – K. É. – 17502/2007)

43044 Vác Város Önkormányzata (10 fõzõkonyha részére élel-
miszer-nyersanyag beszerzése – K. É. – 15476/2007)

Tájékoztató a szerzõdés módosításáról

43046 Baranya Megyei Rendõr-fõkapitányság (a Baranya Me-
gyei Rendõr-fõkapitányság raktáringatlanának iroda-
épületté történõ átalakítási munkáival kapcsolatos fel-
adatok ellátása – K. É. – 18340/2007)

43046 Békés Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet (élelmi-
szer-alapanyagok beszerzése, 12 hónapra – K. É. –
16623/2007)

43047 Budapest Fõváros Önkormányzata Fõpolgármesteri Hiva-
tal (forrásmegosztási számítások elvégzése – K. É. –
17673/2007)

43049 Fõgáz Földgázelosztási Kft. [Budapest XI. kerület, Cse-
resznye utca, Barackfa utca–Sasadi út közötti szaka-
szán és a Cseresznye közben (hrsz.: 2272) gázelosztó ve-
zeték létesítése – K. É. – 17284/2007]

43050 Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási
Képzési Központ (ROP 3.1.1. tanulmányköteteinek
nyomdai elõkészítése, elõállítása és helyszínre történõ
szállítása – K. É. – 16766/2007)

43051 MÁV Zrt. Beszerzési és Készletgazdálkodási Szolgáltató
Egység (tandemegységgel rendelkezõ fénymásoló be-
rendezések bérlete, 4 db – K. É. – 17126/2007)

43052 MÁV Zrt. (1600 db rendszámra és egyéb jármû-azonosí-
tóra szóló üzemanyagkártya és az azokhoz kapcsolódó
szolgáltatások beszerzése – K. É. – 17128/2007)

43053 Mol Földgázszállító Zrt. (szállítási szerzõdés 50 000 m
DN800 méretû bevonatolt acélcsõ beszerzésére és üte-
mezett helyszínre szállítására – módosítás – K. É. –
17956/2007)

43054 Naszály–Galga TISZK Kht. [Naszály út 31. alatti épüle-
tének felújítása, átalakítása, a megkezdett beruházás
teljes körû befejezése szakképzõ központ céljára (HE-
FOP 4.1.1.) – K. É. – 16765/2007]

43055 Orosháza Város Önkormányzata (tájékoztató a par-
kolóépítési szerzõdés módosításáról – K. É. –
18156/2007)

43056 Országgyûlés Hivatala (autóbuszos személyszállítási
szolgáltatás teljesítése az Országgyûlés Hivatala ré-
szére budapesti, vidéki, valamint külföldi utakra
– K. É. – 17305/2007)

43057 Pécsi Vízmû Zrt. (Pécs, Mohácsi úti ivóvíz-rekonstruk-
ció kitakarás nélküli technológiával – K. É. –
17424/2007)

43057 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház (csípõ- és térdízületi
protézisek szállítása – K. É. – 16764/2007)

43058 Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön (száraztészták szállí-
tása – K. É. – 17399/2007)

43059 suliNova Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-tovább-
képzési Kht. (akkreditált pedagógus-továbbképzések
megvalósítása a HEFOP 2.1. Hátrányos helyzetû ta-
nulók esélyegyenlõségének biztosítása az oktatási
rendszerben c. intézkedés központi programja A kom-
ponense keretében – K. É. – 17400/2007)

43059 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Büntetés-végrehajtási
Intézet (tõke- és baromfihúsok, húskészítmények, füs-
tölt áruk beszerzése – K. É. – 17402/2007)

2007/48. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 3413



43060 Vas Megyei Markusovszky Lajos Általános, Rehabilitáci-
ós és Gyógyfürdõ Kórház, Egyetemi Oktató Kórház (õr-
zés-védelmi és portaszolgálati tevékenység ellátása
– K. É. – 17405/2007)

Helyesbítés

43062 Agricola Mezõgazdasági és Ipari Szövetkezeti Zrt. helyes-
bítése (a K. É. – 17302/2007 számú hirdetmény helyes-
bítése – K. É. – 18229/2007)

43062 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat helyesbítése (peda-
gógiai szakmai szolgáltatás megrendelése – K. É. –
18160/2007)

43062 Dunántúli Regionális Vízmû Zrt. helyesbítése (a Köz-
beszerzési Értesítõ 130. számában, 2007. november
16-án K. É. – 17230/2007 számon megjelent tájékoztató
hirdetmény helyesbítése – K. É. – 18352/2007)

43062 Felsõzsolca Város Önkormányzata helyesbítése (a Közbe-
szerzési Értesítõ 2007. november 12-i, 128. számában
K. É. – 16975/2007 számon megjelent részvételi felhívás
helyesbítése – K. É. – 18425/2007)

Visszavonás

43064 Hódmezõvásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata
[a K. É. – 16839/2007 számú hirdetmény visszavonása
(gyógyszerbeszerzés) – K. É. – 18301/2007]
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A Közbeszerzési Értesítõ 134. számának (2007. november 26.) tartalomjegyzékérõl

HIRDETMÉNYEK

Az Európai Unió Hivatalos Lapjába közzétételre megküldött,
a Közbeszerzési Értesítõben tájékoztató jelleggel megjelenõ hir-
detmények

Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására

43078 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (szennyvízszállítás/2007.
– K. É. – 18158/2007)

43086 Magyar Közút Kht. (közúti mûanyag vezetõoszlop be-
szerzése 2008. – K. É. – 17806/2007)

43091 Magyar Közút Kht. (téli síkosságmentesítõ anyagok be-
szerzése 2007–2008. – K. É. – 17837/2007)

43096 Magyar Közút Kht. (AB-11 típusú melagaszfalt-keverék
beszerzése – K. É. – 17864/2007)

43102 Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ (takarí-
tási és õrzés-védelmi feladatok ellátása – K. É. –
17643/2007)

43107 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (ajánlati felhívás a
62. sz. fõút 0+000–40+465 km-szelvények közötti sza-
kasz 115 kN-s tengelyterhelésre történõ burkolatmeg-
erõsítés egyesített terveinek elkészítésére – K. É. –
17774/2007)

43113 Önkormányzati Intézmények Gazdasági Hivatala, Komá-
rom (szárazáru, tojás 2007. 11. – K. É. – 18137/2007)

43119 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (45 db + 10%
laptop árubeszerzése – K. É. – 17201/2007)

43124 Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság (Vá-
sárhelyi terv továbbfejlesztése I. ütem – tiszaroffi táro-
zó vízbeeresztõ és -leeresztõ mûtárgyainak építése
– K. É. – 17103/2007)

Ajánlati felhívás egyes ágazatokban

43131 Dunántúli Regionális Vízmû Zrt. (villamosenergia-be-
szerzés – K. É. – 18081/2007)

Részvételi felhívás tárgyalásos eljárás megindítására

43138 Budapest Fõváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata
[Budapest Fõváros XIV. Kerület Zugló Önkormányza-
ta és intézményei (költségvetési intézmények és a Zug-
lói Filharmónia Kht.) vagyontárgyaira és tevékenysé-
gére vonatkozó vagyon- és felelõsségbiztosítás – K. É. –
18170/2007]

Részvételi felhívás gyorsított tárgyalásos eljárás megindítására

43143 ITDH Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési
Kht. (vonalas és mobiltelefonok elõfizetése számhordo-
zással – K. É. – 18151/2007)

43149 Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (hitelfelvé-
tel – Sikeres Magyarországért Bérlakás Hitelprogram
– K. É. – 18098/2007)

43154 Magyar Olimpiai Bizottság [a XXIX. nyári olimpiai játé-
kokra utazó küldöttség (versenyzõk, sportvezetõk,
szakemberek) férfi és nõi tagjai részére forma-, felvo-
nulási ruha, valamint ruhakiegészítõk tervezése és
egyedi kivitelezése – K. É. – 17958/2007]

Részvételi felhívás gyorsított meghívásos eljárás megindítására

43160 Fõvárosi Ellátási és Gazdasági Szolgálat (vezetékes táv-
közlési szolgáltatási szerzõdés – 2008. – K. É. –
18141/2007)

43164 Hódmezõvásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata
(villamos energia beszerzése – Hódmezõvásárhely
2007. – K. É. – 18203/2007)

Módosítás

43170 Debreceni Egyetem módosítása [épületgépészeti, épület-
felügyeleti rendszer, víz-, csatornahálózat üzemeltetése
és karbantartása (SG-337) – K. É. – 17969/2007]



43176 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. módosítása (módo-
sítás az 56. sz. fõút 23,0–31,9 és 39,6–61,2 km-sz. kö-
zötti szakaszának út- és hídrehabilitációs munkái, va-
lamint az egyéb hozzá kapcsolódó meghatározott
munkák kivitelezése tárgyú ajánlati felhívásra
– K. É. – 18134/2007)

43180 Országos Onkológiai Intézet módosítása (az Európai
Unió Hivatalos Lapjához, K. É. – 15840/2007 számon,
2007. október 16-án megküldött ajánlati felhívás módo-
sítása – K. É. – 17923/2007)

43182 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata módosítása
(13 db másológép árubeszerzése megnevezésû eljárás
dokumentációjának módosítása – K. É. – 17168/2007)

Visszavonás

43187 Bányavagyon-hasznosító Kht. visszavonása (az Európai
Unió Hivatalos Lapjához, K. É. – 15835/2007 számon
megküldött ajánlati felhívás visszavonása – K. É. –
17961/2007)

43188 Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. visszavonása (a Fõvá-
rosi Csatornázási Mûvek Zrt. részére 5 darab célgép
beszerzése – K. É. – 18030/2007)

A Közbeszerzési Értesítõben közzéteendõ hirdetmények

Részvételi felhívás gyorsított tárgyalásos eljárás megindítására

43194 Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (integrált
gazdálkodási rendszer kialakítása – K. É. –
18334/2007)

Egyszerûsített eljárás ajánlati felhívása

43201 Bugyi Nagyközség Önkormányzata (ajánlatkérõ köz-
igazgatási területén központi orvosi ügyelet ellátása
– K. É. – 18001/2007)

43205 Eötvös József Fõiskola, Baja (ajánlatkérõ és gyakorlóis-
kolája közétkeztetésének biztosítása – K. É. –
17296/2007)

43210 Nemzeti Hírközlési Hatóság (szakkönyvtári szolgáltatá-
sok – K. É. – 18267/2007)

43214 Pannon Egyetem (bérleti szerzõdés kollégiumi fé-
rõhelyek biztosítására a Pannon Egyetem veszpré-
mi kampuszán tanuló hallgatók részére 2008. feb-
ruár 1.–2008. június 30. közötti idõtartamra – K. É. –
18121/2007)

Egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása

43220 Balassagyarmat Városüzemeltetési Kft. (min. 16 m3 tar-
tálytérfogatú hulladékgyûjtõ gépjármû beszerzése
– K. É. – 18010/2007)

43222 Budapest Fõváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata (az
önkormányzat területén lévõ 57 játszótéren 310 db ját-
szószer és ütéscsillapító homokburkolat karbantartása
– K. É. – 18279/2007)

43226 Fejér Megyei Önkormányzat (biztosítási szerzõdés az
ajánlatkérõ és intézményei ingatlanvagyona, valamint
számítástechnikai eszközök és szoftverek biztosítása
2008. január 1-jétõl 2010. december 31-ig terjedõ idõ-
tartamra – K. É. – 17829/2007)

43229 Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt. (nátrium-hidroxid
szállítása – K. É. – 18087/2007)

43232 Füzesabony Város Önkormányzata (Egyetértés út 4.
szám alatti társasház utólagos hõszigetelésének kivite-
lezése – K. É. – 18124/2007)

43235 HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt.
(projektmenedzsment – K. É. – 18234/2007)

43239 Jelky András Általános Mûvelõdési Központ, Baja (2007.
évi dél-alföldi decentralizált keret terhére a gyakorlati
képzés tárgyieszköz-fejlesztése, gépek beszerzése 1 db
CNC-eszterga, 1 db CNC-marógép, 1 db asztali 3D di-
gitalizáló – K. É. – 18136/2007)

43245 Magyar Államkincstár (elektronikus jogszabály-nyil-
vántartó rendszer beszerzése – K. É. – 17910/2007)

43249 Magyar Rádió Zrt. (2008. évre belföldi folyóiratok be-
szerzése – K. É. – 18583/2007)

43252 Murakeresztúr Község Önkormányzata (hulladékkezelési
közszolgáltatási szerzõdés – K. É. – 17989/2007)

Ajánlati felhívás nyílt eljárás megindítására

43255 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (gumiabroncs beszerzése,
javítása/2007. – K. É. – 18417/2007)

43259 Gondozási Központ, Zalaegerszeg (ajánlatkérõ részére
élelmiszerek szállítása – K. É. – 17990/2007)

43265 Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (dögkutak
rekultivációja – K. É. – 18309/2007)

43271 Rábapordányi Mezõgazdasági Zrt. (állattartó telepek
korszerûsítése, trágyakezelés – K. É. – 17862/2007)

43274 Tüköry Lajos Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetokta-
tási Intézmény, Körösladány (különféle élelmiszerek be-
szerzése és szállítása – K. É. – 18206/2007)

43279 Vám- és Pénzügyõrség Közép-dunántúli Regionális Pa-
rancsnoksága (fõvámhivatal, Székesfehérvár – nyílászá-
rók cseréje – K. É. – 18249/2007)

43283 Vám- és Pénzügyõrség Szociális, Egészségügyi és Kultu-
rális Központja (a Budapest II., Pasaréti út 124–126.
szám alatti sportpálya talajbeszakadásának helyreállí-
tása – K. É. – 18256/2007)

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK

Tájékoztató az eljárás eredményérõl

43289 Abony Város Önkormányzata (központi orvosi ügyelet
vállalkozásba adása – K. É. – 18562/2007)
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43291 Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet
(solti objektumot érintõ hõellátási rendszer rekonst-
rukciója és annak üzemeltetése, valamint konyhatech-
nológia részleges rekonstrukciója – K. É. –
17308/2007)

43294 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Ok-
tató Kórház [egyéb vizsgálatok (2000 vizsgálat/év)
– K. É. – 17657/2007]

43296 Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Cent-
ruma (EM-206. elektrofiziológiai fogyóeszközök beszer-
zése – K. É. – 17572/2007)

43299 Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt. (szelektívhulladék-
gyûjtõ konténerek szállítása – K. É. – 17652/2007)

43300 Fõvárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága
(vegyszeres tûzkármentesítés – K. É. – 17633/2007)

43303 Gróf Széchenyi István TISZK Kht. (integrált kereske-
delmi rendszer e-oktató támogatással – K. É. –
14494/2007)

43305 Kaposi Mór Oktató Kórház (különféle orvosi gép-mûsze-
rek szállítása a Kaposi Mór Oktató Kórház részére
– K. É. – 18501/2007)

43310 Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ [Füzesa-
bony, vásártéri csomópont felújítása (33802.–33803.–
33805. sz. utak csomópontja) – K. É. – 17237/2007]

43311 Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ [kerék-
párút-nyilvántartó alkalmazás (KENYA) – K. É. –
17611/2007]

43314 Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság (KSzF) (hirdet-
mény nélküli tárgyalásos eljárás eredményérõl szóló
tájékoztató – K. É. – 18381/2007)

43316 Magyar Fejlesztési Bank Rt. (a Magyar Fejlesztési
Bank Részvénytársaság kintlévõségeinek kezelésé-
re és minõsítésére szolgáló portfólió adósminõsítõ
és kintlévõség-információs rendszer módosítása, to-
vábbfejlesztése – K. É. – 17651/2007)

43319 Magyar Posta Zrt. Beszerzési és Ellátási Szolgáltató Köz-
pont (RC1-es konténer szállítása – K. É. – 15101/2007)

43321 Magyar Posta Zrt. Beszerzési és Ellátási Szolgáltató Köz-
pont (pénztárgépek szállítása, üzembe helyezése, keze-
lõk oktatása – K. É. – 17301/2007)

43323 Naszály–Galga TISZK Kht. [tájékoztató a Naszály– Gal-
ga TISZK Kht. eszközbeszerzés V. (HEFOP 3.2.2.) tár-
gyú eljárásának eredményhirdetésérõl – K. É. –
18290/2007]

43326 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. [tájékoztató a Zala-
egerszeg deltavágány (kiz.)–Ukk (kiz.) vasútvonalsza-
kasz vágányrehabilitációs munkái tárgyú eljárás ered-
ményérõl – K. É. – 14497/2007]

43328 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (tájékoztató a Kecs-
kemét, Nyugati krt.–5218. j. út közúti csomópont átépí-
tése tárgyú eljárás eredményérõl – K. É. – 17546/2007)

43331 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (tájékoztató az M43
autópálya Szeged–Makó közötti szakaszának mérnöki
felügyelete tárgyú eljárás eredményérõl – K. É. –
17548/2007)

43333 Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (infokommuni-
kációs eszközökkel segített életvitelprogram konferen-
ciával egybekötött nemzetközi termékkiállításának elõ-
készítése és lebonyolítása – K. É. – 18333/2007)

43336 Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulás (állatihulla-
dék-gyûjtõ üzemeltetése – K. É. – 18402/2007)

43338 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház (42-36/2007 vesekõ-
zúzógép bérlése – K. É. – 17767/2007)

43340 Radioaktív Hulladékokat Kezelõ Kht. (Bátaapátiban léte-
sítendõ, a kis és közepes aktivitású radioaktív hulladé-
kok végleges elhelyezésére szolgáló nemzeti radioaktív
hulladéktároló felszín alatti létesítményeinek beruhá-
zás-elõkészítési befejezõ munkái – K. É. – 17820/2007)

43343 Semmelweis Egyetem (Semmelweis Egyetem szervezeti
egységei részére, 18 hónapra, fertõtlenítõszerek beszer-
zése – K. É. – 17321/2007)

43349 Sülysáp Nagyközség Önkormányzata (tájékoztató a
Sülysáp „Tápiósüly” ravatalozó kialakítására meghir-
detett közbeszerzési eljárás eredményérõl – K. É. –
16499/2007)

43351 Tiszabõ Község Önkormányzata (100 férõhelyes 4 foglal-
koztatós napközi otthonos óvoda kivitelezése – K. É. –
17771/2007)

Tájékoztató az eljárás eredményérõl

43354 Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (szerverhosting/2007.
– K. É. – 18276/2007)

43356 Besenyszög Község Önkormányzata (Chiovini Ferenc
Általános Iskola, Alapfokú Mûvészetoktatási Intéz-
mény Besenyszög, Vasvári út 7. sz. alatti rekonstrukci-
ója engedélyezési terveinek elkészítése – K. É. –
17912/2007)

43358 Budapest Fõváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata (ét-
kezési utalványok beszerzése – K. É. – 17768/2007)

43361 Budapest Fõváros Önkormányzata (Budapest 2007. évi
karácsonyi diszítõvilágítás kivitelezése, üzemeltetése és
lebontása – K. É. – 17288/2007)

43363 Debreceni Hõszolgáltató Zrt. (Debrecen területén hõköz-
pont és távvezetéki szakaszok karbantartási feladatai
– K. É. – 17765/2007)

43366 Felsõ-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazga-
tóság (környezeti hatásvizsgálatok, vízjogi létesítési en-
gedélyes tervek készítése, üzemelési modellek kidolgo-
zása a Túr folyó természeti értékeinek megõrzésére és
az árvízi biztonság növelésére – K. É. – 17233/2007)

43368 Fõgáz Földgázelosztási Kft. [Budapest V. kerület, Gerló-
czy utca, Városház utca–Károly körút közötti szaka-
szán (hrsz.: 24283/1) gázelosztó vezeték létesítése
– K. É. – 17291/2007]

43371 Fõvárosi Ellátási és Gazdasági Szolgálat (távközlési szol-
gáltatás – K. É. – 15003/2007)

43374 Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (tanulmányok
készítése az üzletre hangolva program intézkedéseihez
kapcsolódó résztémákban – K. É. – 16669/2007)

43380 Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügy-
nökség [fogászati kezelõegység beszerzése
(22052/07-10/31) – K. É. – 17647/2007]
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43382 Karcag Város Önkormányzata (2006–2007. évben elké-
szült útalapok aszfaltozása, új parkoló építése, útszaka-
szok, járdafelületek, térburkolatok felújítása aszfalt-
burkolattal Karcag város területén – K. É. –
17772/2007)

43385 Lajosmizse Város Önkormányzata (szennyvízkezelés
– K. É. – 18564/2007)

43388 Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet (HEFOP
3.5.1. központi program tanár-továbbképzési alaprog-
ramjának keretében, a Mindentudás Egyeteme brandjé-
hez kapcsolódó elõadás- és mûsorsorozat megvalósítása
– K. É. – 17094/2007)

43390 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (Nyír-
egyháza, Alma utcán szilárd burkolatú út építése,
a Nyíregyháza, Harangozó u. és Lakatos u. között
– K. É. – 14565/2007)

43393 Országos Rendõr-fõkapitányság Gazdasági és Igazgatási
Fõigazgatóság GEI (az ORFK Oktatási Igazgatóság du-
nakeszi telephelyén a tanulók, ajánlatkérõ vendégei és
dolgozók étkeztetésének biztosítása, valamint a büfé-
szolgáltatás biztosítása – K. É. – 17598/2007)

43395 Piliscsaba Nagyközség Önkormányzata (közétkeztetés
– K. É. – 17682/2007)

43397 Somogy Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal
(2350–2500 m2 alapterületû, irodaként használható
ingatlan bérlete Kaposvár területén – K. É. –
17756/2007)

Tájékoztató a részvételi szakasz eredményérõl

43399 Budapest Fõváros X. Kerület Kõbánya Önkormányzata
(iratkezelés – K. É. – 18270/2007)

43400 Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (tájékoztató a
részvételi szakasz eredményérõl a tanulmányok készí-
tése az üzletre hangolva program intézkedéseihez kap-
csolódó résztémákban tárgyú eljárásban – K. É. –
15107/2007)

43402 Oroszlány Város Önkormányzata (káptalanfüredi tábor
üzemeltetése – K. É. – 18330/2007)

43404 Tolna Város Önkormányzata (Tolna városban hulladék
kezelése és hulladék szállítása 10 éven keresztül
– K. É. – 17637/2007)

Tájékoztató a szerzõdés teljesítésérõl

43406 Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal (szja 1 + 1%-os lis-
ta hirdetése két országos napilapban, pénteki megjele-
nés kivételével – K. É. – 16534/2007)

43406 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza (digitális
planárkamera – K. É. – 16451/2007)

43407 Budapesti Közlekedési Zrt. (irodaszerek – K. É. –
16471/2007)

43408 Budapesti Távhõszolgáltató Zrt. (hõközponttervezés III.
– K. É. – 18264/2007)

43408 Budapesti Távhõszolgáltató Zrt. (hõközponttervezés V.
– K. É. – 18265/2007)

43409 Budapesti Távhõszolgáltató Zrt. (hõközponttervezés G
– K. É. – 18320/2007)

43410 Budapesti Távhõszolgáltató Zrt. (hõközponttervezés H
– K. É. – 18327/2007)

43410 Budapesti Távhõszolgáltató Zrt. (hõközponttervezés IV.
– K. É. – 18332/2007)

43411 Budapesti Távhõszolgáltató Zrt. (hõközponttervezés E
– K. É. – 18365/2007)

43412 Budapesti Távhõszolgáltató Zrt. (hõközponttervezés F
– K. É. – 18393/2007)

43412 Budapesti Távhõszolgáltató Zrt. (hõközponttervezés VI.
– K. É. – 18409/2007)

43413 Budapesti Távhõszolgáltató Zrt. (hõközponttervezés II.
– K. É. – 18420/2007)

43414 Budapesti Távhõszolgáltató Zrt. (hõközponttervezés A
– K. É. – 18423/2007)

43414 Budapesti Távhõszolgáltató Zrt. (hõközponttervezés I
– K. É. – 18429/2007)

43415 Budapesti Távhõszolgáltató Zrt. (hõközponttervezés I.
– K. É. – 18432/2007)

43416 Budapesti Történeti Múzeum (2007–2010. évi szondázó
jellegû vagy megelõzõ régészeti feltárás elvégzése, Bu-
dapest V. kerület, Szende P. u. 3. – K. É. – 16595/2007)

43416 Budapesti Történeti Múzeum (2007–2010. évi szondázó
jellegû vagy megelõzõ régészeti feltárás elvégzése, Bu-
dapest XI. kerület, Madárhegy hrsz.: 1528/17-18
– K. É. – 16596/2007)

43417 Budapesti Történeti Múzeum (megelõzõ régészeti feltá-
rás kézi földmunkájának elvégzése, Budapest III., Bé-
csi út 262. – K. É. – 16597/2007)

43417 Budapesti Történeti Múzeum (2005–2008. évi szondázó
jellegû vagy megelõzõ régészeti feltárás elvégzése, Bu-
dapest V. kerület, Pesti Barnabás u. 1. – K. É. –
16598/2007)

43418 Budapesti Történeti Múzeum (2007–2010. évi szondázó
jellegû vagy megelõzõ régészeti feltárás elvégzése, Bu-
dapest XI. kerület, Madárhegy – K. É. – 16599/2007)

43418 Csepel-sziget és Környéke Önkormányzat Területfejlesz-
tési Társulás (csípõszúnyog-gyérítés kémiai módszerrel
négy alkalommal légi és földi úton – K. É. – 16531/2007)

43419 Csorvás Város Önkormányzata (kéményseprõ-ipari köz-
szolgáltatás Csorvás város teljes közigazgatási terüle-
tén történõ ellátása – K. É. – 16313/2007)

43420 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (az új vá-
sárcsarnokba szükséges elárusítóasztalok beszerzése
– K. É. – 15897/2007)

43420 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (Debrecen
város közigazgatási területén légi úton történõ szú-
nyogirtás elvégzése – K. É. – 17729/2007)

43421 Dél-dunántúli Regionális Forrásközpont Kht. (Dráva
menti ökológiai régió alapjainak lerakása projekt,
fenntartható fejlõdési helyzetelemzõ és tényfeltáró ta-
nulmány készítése és adatbázis összeállítása ma-
gyar–horvát határ menti együttmûködés keretében
– K. É. – 16533/2007)

43422 Egri TISzK Kht. (büfészerzõdés teljesítése – K. É. –
18541/2007)
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43422 Ferencvárosi Önkormányzat (önkormányzati tulajdonú
1096 Budapest, Haller u. 30. II. em. 21. szám alatti
38,38 m2 alapterületû lakás teljes felújítása – K. É. –
16555/2007)

43423 Ferencvárosi Önkormányzat (önkormányzati tulajdonú,
1094 Budapest, Berzenczey u. 11. II. em. 2. szám alatti
37,12 m2 alapterületû lakás teljes felújítása – K. É. –
16556/2007)

43424 Ferencvárosi Önkormányzat (önkormányzati tulajdonú,
1094 Budapest, Berzenczey u. 11. fszt. 2. szám alatti
54,58 m2 alapterületû lakás teljes felújítása – K. É. –
16557/2007)

43424 Ferencvárosi Önkormányzat (Budapest IX. kerület, Mes-
ter u. 46. szám alatti lakóépület teljes felújítása – K. É. –
16690/2007)

43425 Fõvárosi Önkormányzat Foglalkoztató Intézete, Darvas-
tó-Csabrendek (élelmiszer-szállítási szerzõdések telje-
sítése – K. É. – 18358/2007)

43426 Fresh Fruit TÉSZ Szövetkezet (mezõgazdasági gép be-
szerzése – K. É. – 18337/2007)

43426 Gyöngyössolymos Község Önkormányzata (ajánlatkérõ
közigazgatási területén 10 db utca burkolatfelújítása
– K. É. – 16626/2007)

43427 Kecel Város Önkormányzata (Kecel város szennyvízelve-
zetése és szennyvíztisztítása II. ütemben – K. É. –
16447/2007)

43428 Komárom Város Önkormányzata (komáromi középfokú
oktatási intézmények felújítása – K. É. – 16625/2007)

43428 Központi Pénzügyi és Szerzõdéskötõ Egység (SA 126
– speciális jármûvek szállítása az Igazságügyi és Rendé-
szeti Minisztérium irányítása alá tartozó határõrség és
rendõrség részére – 3. rész: határõrségi kényszerszállí-
tó autóbusz – K. É. – 15457/2007)

43429 Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Semmelweis
Kórház-Rendelõintézet (Semmelweis Kórház
93 098 m2-es központi telephelye õrzõ-védõ feladatának
ellátása – K. É. – 16659/2007)

43429 Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Semmelweis
Kórház-Rendelõintézet (Semmelweis Kórház veszélyes
hulladékának elszállítása és ártalmatlanítása – K. É. –
16661/2007)

43430 Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata (Karolina
Kórház-Rendelõintézet rekonstrukciójának II. üteme
összekötõ folyosó építése – K. É. – 16677/2007)

43430 Nevelési-Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata,
Szeged (érintésvédelmi, tûzvédelmi, villámvédelmi fe-
lülvizsgálatok 2007. – K. É. – 16444/2007)

43431 Oktatási és Kulturális Minisztérium (diákparlament le-
bonyolítása 2007. – K. É. – 18380/2007)

43432 Semmelweis Egyetem (SE I. Gyermekgyógyászati Klini-
ka – K. É. – 17888/2007)

43432 Semmelweis Egyetem (SE I. Sz. Belgyógyászati Klinika
épülettakarítása – K. É. – 18273/2007)

43433 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Munkaügyi Központ
[faiskolai szaporítóanyag-elõállító képzés (U015-05)
– K. É. – 15399/2007]

43433 Szigetvár Város Önkormányzata (szigetvári Városi
Gyógyfürdõ tárgyú félbemaradt beruházás teljes körû
befejezése, üzembe helyezése érdekében kiegészítõ épí-
tési beruházás elvégzése – K. É. – 16807/2007)

43434 Vác Város Önkormányzata [GAMESZ, élelmiszer (szá-
razáru) beszerzése – K. É. – 16761/2007]

43435 VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht.
(a VÁTI Kht. hirdetéseinek megjelentetése – K. É. –
16369/2007)

43435 Zala Megyei Kórház (szárazáruk és különféle élelmisze-
rek, konzervek, befõttek, szárazáruk, ízesítõk – K. É. –
15453/2007)

Tájékoztató a szerzõdés módosításáról

43437 Fõgáz Földgázelosztási Kft. [Budapest V. kerület, Váci
utcában, a Kígyó utcában és a Kristóf téren (hrsz.:
24340/1) gázelosztó vezeték létesítése – K. É. –
17757/2007]

43437 Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. (dél-pesti szennyvíz-
tisztító telepre 1 db turbókompresszor szállítása és tele-
pítése – K. É. – 17387/2007)

43438 Fõvárosi Önkormányzat Idõsek Otthona, Gödöllõ (ba-
romfihús, húskészítmények és termékek – K. É. –
17425/2007)

43439 Kazincbarcika Város Önkormányzata [ajánlatkérõ helyi
közútjainak karbantartási (balesetveszélyes út- és jár-
daburkolat helyreállítása) munkái – K. É. –
16628/2007]

43439 Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság (x86 kompatibilis
személyi számítógépek és kiegészítõik szállítása és kap-
csolódó szolgáltatások teljesítése – K. É. – 18278/2007)

43440 Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság (hálózati aktív esz-
közök szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése
– K. É. – 18281/2007)

43441 Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata [Nagyková-
csi, Dózsa György utca (Séta u. és Kolozsvár tér közöt-
ti szakaszának) aszfaltburkolatú útépítése, padka ki-
alakításával, útszegély elhelyzésével, vízelvezetés meg-
oldásával, 217,10 fm hosszúságban – K. É. –
16535/2007]

43441 Ózd Város Önkormányzata (0,2 l-es 2,8%-os iskolatej he-
tente két tanítási napon – 4100 tanulónak – K. É. –
17804/2007)

43442 Péteri Község Önkormányzata (a péteri Pittner Dénes Ál-
talános és Mûvészeti Iskola bõvítése – K. É. –
17808/2007)

Helyesbítés

43443 Budapest Fõváros XVII. Kerületi Önkormányzat helyesbí-
tése (a Közbeszerzési Értesítõ 2007. november 21-i,
132. számában, K. É. – 17872/2007 számon, tájékoztató
jelleggel megjelent részvételi felhívás helyesbítése
– K. É. – 18555/2007)
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43443 Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Gazdasági,
Mûszaki Ellátó Szolgálata helyesbítése (a Közbeszerzési
Értesítõ 2007. október 15-i, 118. számában K. É. –
15566/2007 számon megjelent módosítás helyesbítése
– K. É. – 17436/2007)

Módosítás

43444 Budapest Fõváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata
módosítása (a Közbeszerzési Értesítõ 2007. október 12-i,

117. számában K. É. – 15370/2007 számon megjelent
ajánlati felhívás, valamint a 2007. október 26-i,
122. számban megjelent K. É. – 16734/2007 módosítás
módosítása – K. É. – 18168/2007)

43445 Pest Megyei Rendõr-fõkapitányság módosítása (a Közbe-
szerzési Értesítõ 2007. november 16-i, 130. számában
K. É. – 16679/2007 számon megjelent egyszerûsített el-
járás ajánlati felhívásának módosítása – K. É. –
18329/2007)
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A Cégközlöny 47. számában (2007. november 22.) megjelent felszámolási eljárások megindításáról

A Fõvárosi Bíróság
25.Fpk.01-06-006288/13. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 19. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) „ENERGY SERVICE” Kivitele-
zõi és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás
alatt” (1118 Budapest, Elõpatak köz 3. sz.; cégjegyzék-
száma: 01 06 016334; adószáma: 28126306-2-43) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„ENERGY SERVICE” Kivitelezõi és Szolgáltató Be-

téti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1112 Budapest, Sasadi út 99.
A bíróság által kijelölt felszámoló: A CONT ( O)-ROLL

Kft., 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 40–41.

A Fõvárosi Bíróság
11.Fpk.01-07-002897/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 30. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Jármai & Báli Építõipari és Ke-
reskedelmi betéti társaság „végelszámolás alatt” (1072
Budapest, Dob u. 20. 3. em. 31.; cégjegyzékszáma: 01 06
313693; adószáma: 28462945-2-42) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Jármai & Jónás Építõipari és Kereskedelmi betéti tár-

saság
Jármai & Báli Építõipari és Kereskedelmi betéti tár-

saság

Elõzõ székhelye(i):
1124 Budapest, Thomán István u. 11.
A bíróság által kijelölt felszámoló: PK-ECONO Pénz-

ügyi Gazdasági Tanácsadó Kft., 1134 Budapest, Klapka
u. 6., 1461 Budapest, Pf. 295.

A Fõvárosi Bíróság
25.Fpk.01-07-001638/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 26. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) ANH LOAN Ruházati és Keres-
kedelmi Betéti Társaság (1183 Budapest, Széchenyi Ist-
ván u. 15.; cégjegyzékszáma: 01 06 414670; adószáma:
28392031-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
1184 Budapest, Gölle út 1. IV. 25.
5340 Kunhegyes, Magyar u. 37.
1184 Budapest, Gölle u. 1.
1184 Budapest, Aranyesõ u. 4/b
A bíróság által kijelölt felszámoló: A+P MÓDSZER

Gazdasági Tanácsadó Kft., 1111 Budapest, Budafoki út 16.

A Fõvárosi Bíróság
9.Fpk.01-07-001284/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 3. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Roób Reklám, Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (1027 Budapest, Csalogány



u. 5. fszt. 3.; cégjegyzékszáma: 01 06 414923; adószáma:
28591917-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Budapest Invest-
ment Magyar Befektetési és Tanácsadó Zrt., 1037 Buda-
pest, Seregély u. 17., 1301 Bp. Pf. 18.

A Fõvárosi Bíróság
25.Fpk.01-07-003996/6. 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) GUBA-ART Mûvészeti és Szol-
gáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (1108
Budapest, Bányató u. 8. X./42. sz.; cégjegyzékszáma:
01 06 515914; adószáma: 28873675-3-42) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
GUBA-ART Mûvészeti és Szolgáltató Betéti Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
GUBA-PATIKA Mûvészeti és Szolgáltató Betéti Tár-

saság
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-

sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59. Le-
vélcím: 1396 Budapest 62., Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
25.Fpk.01-07-001613/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 26. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) ROLAND & FIA SZOLGÁL-
TATÓ ÉS OKTATÓI BETÉTI TÁRSASÁG (1183 Bu-
dapest, Sina Simon sétány 7. 4. em. 15.; cégjegyzékszáma:
01 06 619388; adószáma: 28925136-2-43) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1162 Budapest, Árpádföldi út 72.
A bíróság által kijelölt felszámoló: AGROBRÓKER

Pénzügyi, Szolgáltató és Tanácsadó ZRt., 1141 Budapest,
Lipótvár u. 27. 3/13., levelezési cím: 1438 Bp., Pf. 489.

A Fõvárosi Bíróság
23.Fpk.01-07-000070/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 19. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) ARTR Mûvészeti Szolgál-
tató Betéti Társaság (1041 Budapest, Rózsa u. 54.
3. em. 17.; cégjegyzékszáma: 01 06 713345; adószáma:
29124345-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
McMenemy és Társa Mûvészeti Szolgáltató Betéti Tár-

saság
Elõzõ székhelye(i):
1124 Budapest, Vércse u. 17.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CMB Holding Ta-

nácsadó Kft., 1164 Budapest, Jövendõ u. 3., 1631 Buda-
pest, Pf. 128.

A Fõvárosi Bíróság
3.Fpk.01-07-003652/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 25. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) DIVERSICUM ’98 HUNGARY
Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (1225 Bu-
dapest, Nagytétényi út 219., fióktelepe: 8630 Balaton-
boglár, 1733/I/A; cégjegyzékszáma: 01 06 713599; adó-
száma: 29129450-2-43) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCORDAT Fel-
számoló Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 10/A fszt. 1.

A Fõvárosi Bíróság
18.Fpk.01-07-000023/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 20. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) ILLÉS-TEX Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (1082 Budapest, Baross
u. 41.; cégjegyzékszáma: 01 06 719361; adószáma:
20207254-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: L Q D Pénzügyi és
Gazdasági Szakértõ Kft., 1032 Budapest, Vályog u. 2–4.
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A Fõvárosi Bíróság
25.Fpk.01-07-003539/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 25. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) „FORRÁSNYELV” BETÉTI
TÁRSASÁG (1143 Budapest, Stefánia út 55. 1. em. 1.;
cégjegyzékszáma: 01 06 723778; adószáma:
20108052-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
7621 Pécs, Mária u. 43.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CCA Adó és Pénz-

ügyi Tanácsadó Menedzser Zrt., 1148 Budapest, Fogarasi
út 58.

A Fõvárosi Bíróság
25.Fpk.01-07-004486/6. 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) CATALING Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(1015 Budapest, Attila út 4.; cégjegyzékszáma: 01 06
726832; adószáma: 20397874-2-41) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
CATALING Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Tár-

saság
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-

sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59. Le-
vélcím: 1396 Budapest 62., Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
25.Fpk.01-07-003078/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 26. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) GNOCCHI Cukrászati Betéti
Társaság (1163 Budapest, Cziráki u. 26–32., telephelye:
1141 Budapest, Bonyhádi u. 26-32.; cégjegyzékszáma:
01 06 728961; adószáma: 20581938-2-42) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1148 Budapest, Fogarasi út 82/b.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉG-CONTROLL

Felszámoló, Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Kereskedel-
mi Kft., 1077 Budapest, Dohány u. 54.

A Fõvárosi Bíróság
23.Fpk.01-06-005843/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 27. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) BUDAÉP 2000 Építõipari,
Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (1062
Budapest, Hajós u. 7. fszt. 1.; cégjegyzékszáma: 01 06
734910; adószáma: 20739179-2-42) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: MININVEST Va-
gyonhasznosító Zrt., 1137 Budapest, Radnóti M. u. 40. 6/3.

A Fõvárosi Bíróság
3.Fpk.01-07-002845/8. 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) URB-BAU Építõipari Szolgáltató
Betéti Társaság (1162 Budapest, Szlovák út 26.; cégjegy-
zékszáma: 01 06 737669; adószáma: 20899338-2-42) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válság-
kezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1.

A Fõvárosi Bíróság
25.Fpk.01-07-003951/6. 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) KARTMEN Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(1082 Budapest, Horváth Mihály tér 16. 3. em. 5.; cégjegy-
zékszáma: 01 06 737966; adószáma: 20906960-2-42) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):

KARTMEN Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Tár-
saság

A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-
sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59. Le-
vélcím: 1396 Budapest 62., Pf. 464.

2007/48. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 3421



A Fõvárosi Bíróság
25.Fpk.01-07-003970/6. 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) SAINI Kereskedelmi és Szolgál-
tató Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (1063 Buda-
pest, Bajnok u. 30. 1. em. 16.; cégjegyzékszáma: 01 06
743878; adószáma: 21066782-2-42) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
SAINI Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-

sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59. Le-
vélcím: 1396 Budapest 62., Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
18.Fpk.01-07-003269/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 20. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) INIGO Építõipari és Szolgáltató
Betéti Társaság (1094 Budapest, Balázs Béla u. 15.
fszt. 6.; cégjegyzékszáma: 01 06 746785; adószáma:
21144899-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCUR Befekte-
tési Kft., 1066 Budapest, Teréz krt. 6.

A Fõvárosi Bíróság
25.Fpk.01-07-004013/6. 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) KARABINER HUNGÁRIA Ipari
Alpinista és Kereskedelmi-Szolgáltató Betéti Társaság
„végelszámolás alatt” (1082 Budapest, Rumbach Sebes-
tyén utca 7.; cégjegyzékszáma: 01 06 753449; adószáma:
20266329-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
KARABINER HUNGÁRIA Ipari Alpinista és Kereske-

delmi-Szolgáltató Betéti Társaság

Elõzõ székhelye(i):
9023 Gyõr, Tihanyi Á. u. 77. 8. em. 5.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-

sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59. Le-
vélcím: 1396 Budapest 62., Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
25.Fpk.01-07-003930/6. 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) YESSO Ipari és Szolgáltató Beté-
ti Társaság „végelszámolás alatt” (1157 Budapest, Pás-
kompark u. 4. 2. em. 17.; cégjegyzékszáma: 01 06 756289;
adószáma: 21549012-2-42) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
YESSO Ipari és Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1195 Budapest, Jáhn F. u. 46/A.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-

sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59. Le-
vélcím: 1396 Budapest 62., Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
25.Fpk.01-07-004375/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 13. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) NACOVIKA Számítástechnikai, Vil-
lamossági és Egyéb Szolgáltató Betéti Társaság „végel-
számolás alatt” (1092 Budapest, Lónyai utca 7.; cégjegy-
zékszáma: 01 06 761254; adószáma: 28897323-2-43) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
NACOVIKA Számítástechnikai, Villamossági és Egyéb

Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1088 Budapest, Szentkirályi út 17.
2045 Törökbálint, Kisfaludy u. 11.
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
20.Fpk.01-07-000931/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 11. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) B.SZINT Ipari Szolgáltató és
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság „végel-
számolás alatt” (1029 Budapest, Templom köz 7.; cég-
jegyzékszáma: 01 09 068863; adószáma: 12406805-2-01)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
B. SZINT Ipari Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt

Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: A CONT ( O)-ROLL

Kft., 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 40–41.

A Fõvárosi Bíróság
18.Fpk.01-07-002770/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 26. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Kiss és Társa Budafoki Építõipa-
ri és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1222
Budapest, Háros u. 6.; cégjegyzékszáma: 01 09 072967;
adószáma: 10479025-2-43) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: TAX-AUDIT Vál-
lalkozási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 1141 Buda-
pest, Jeszenák János u. 59.

A Fõvárosi Bíróság
17.Fpk.01-07-004699/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 27. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) GULYÁS Általános Kereskedel-
mi Korlátolt Felelõsségû Társaság (1119 Budapest, Fe-
hérvári út 89–95., telephely: 1045 Budapest, Széchenyi
tér 9., fióktelepek: 5600 Békéscsaba, Berényi út 139.,
8000 Székesfehérvár, Zsurló u. 8134/73. hrsz., 8000 Szé-
kesfehérvár, Seregélyesi út 98–114.; cégjegyzékszáma:
01 09 074575; adószáma: 10496147-2-43) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1106 Budapest, Csillagvirág u. 1–3.

A bíróság által kijelölt felszámoló: PK-ECONO Pénz-
ügyi Gazdasági Tanácsadó Kft., 1134 Budapest, Klapka
u. 6., 1461 Budapest, Pf. 295.

A Fõvárosi Bíróság
3.Fpk.01-07-003349/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 13. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) „PARRI” Ipari Termékgyártó,
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (1133 Budapest, Váci út 78/B, telephelyei: 1095
Budapest, Mester u. 13., 1097 Budapest, Bokréta u. 27.,
1201 Budapest, Helsinki út 101., 1041 Budapest, Temp-
lom u. 1.; cégjegyzékszáma: 01 09 161006; adószáma:
10641952-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: TAX-AUDIT Vál-
lalkozási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 1141 Buda-
pest, Jeszenák János u. 59.

A Fõvárosi Bíróság
3.Fpk.01-07-003320/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 25. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) STÚDIÓ B Kulturális Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszá-
molás alatt” (1201 Budapest, Tinódi u. 23.; cégjegyzékszá-
ma: 01 09 164114; adószáma: 10703917-2-43) adós felszá-
molását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
STÚDIÓ B Kulturális Kereskedelmi és Szolgáltató

Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: TAX-AUDIT Vál-

lalkozási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 1141 Buda-
pest, Jeszenák János u. 59.

A Fõvárosi Bíróság
23.Fpk.01-06-006404/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 14. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) NLP-MILTON Szolgáltató
és Kereskedelmi Kft. (1025 Budapest, Törökvész
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u. 78–91.; cégjegyzékszáma: 01 09 360624; adószáma:
10926778-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
1093 Budapest, Lónyai u. 54.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ASKWHO Szolgál-

tató Kft., 1142 Budapest, Tatai u. 13.

A Fõvárosi Bíróság
25.Fpk.01-07-003911/6. 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) CHN TAI SHAN Kereskedelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás alatt”
(1084 Budapest, József krt. 8. IV. em. 5/A; cégjegyzékszá-
ma: 01 09 363717; adószáma: 10959730-2-42) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i): YUAN TAI SHENG Kereske-
delmi Kft.

CHN TAI SHAN Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû
Társaság

Elõzõ székhelye(i):
1148 Budapest, Ilka u. 35/A III. em. 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-

sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59. Le-
vélcím: 1396 Budapest 62., Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
15.Fpk.01-07-000300/18. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 25. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) HB SECURITY Biztonságtechni-
kai és Vagyonvédelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
(1133 Budapest, Árboc utca 6. 1. em.; cégjegyzékszáma:
01 09 467218; adószáma: 12127676-2-41) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1055 Budapest, Balassi B. u. 9–11.
1132 Budapest, Visegrádi u. 62. 1. em. 1.
1134 Budapest, Klapka u. 6. 1. em. 13.
1133 Budapest, Árboc utca 6. 1. em.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TAX-AUDIT Vál-

lalkozási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 1141 Buda-
pest, Jeszenák János u. 59.

A Fõvárosi Bíróság
20.Fpk.01-07-000958/10. 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) LADISLAUM Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végel-
számolás alatt” (1068 Budapest, Király u. 98/A I/6.; cég-
jegyzékszáma: 01 09 668244; adószáma: 12317406-2-42)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
LADISLAUM Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
LADISLAUM Vendéglátóipari, Kereskedelmi és Szol-

gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
Nem bejegyzett székhelye(i):
1137 Budapest, Pozsonyi út 18.
A bíróság által kijelölt felszámoló: A CONT ( O)-ROLL

Kft., 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 40–41.

A Fõvárosi Bíróság
25.Fpk.01-07-004507/6. 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) BIOBER Építõipari, Beruházási
és Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság „végelszámolás alatt” (1014 Budapest, Várfok
u. 15/A; cégjegyzékszáma: 01 09 680685; adószáma:
11371267-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
BIO ÉPÍTÉSZ Termelõ és Kereskedelmi Korlátolt Fele-

lõsségû Társaság
BIOBER Építõipari, Beruházási és Ingatlanhasznosító

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
6200 Kiskõrös, Petõfi tér 13.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-

sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59. Le-
vélcím: 1396 Budapest 62., Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
25.Fpk.01-07-004806/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 12. napján jogerõre emel-
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kedett végzésével a(z) FORGE-2000 Építõipari és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság „végelszámolás
alatt” (1118 Budapest, Szüret u. 19.; cégjegyzékszáma:
01 09 691391; adószáma: 12536225-2-43) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
FORGE-2000 Építõipari és Szolgáltató Korlátolt Fele-

lõsségû Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
MOTAKE Építõipari és Szolgáltató Korlátolt Felelõs-

ségû Társaság
Nem bejegyzett székhelye(i):
2536 Nyergesújfalu, Zelk Z. u. 62.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-

sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59. Le-
vélcím: 1396 Budapest 62., Pf. 464.

A Fõvárosi Bíróság
25.Fpk.01-06-005059/17. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 25. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) ÍV 68 Keresedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (1012 Budapest, Kuny
Domonkos u. 13–15. IV. em. 3.; cégjegyzékszáma: 01 09
698918; adószáma: 12694808-2-42) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1213 Budapest, Csalitos u. 34.
Jogelõd(ök):
ÍV 68 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és

Vagyonkezelõ Zrt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. em., levelezési cím: 1399 Bp., Pf. 701/313.

A Fõvárosi Bíróság
18.Fpk.01-07-001608/14. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 26. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) „EUREX-COMP” Kereskedel-
mi, Szolgáltató és Faipari Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság (1211 Budapest, Gyepsor utca 1.; cégjegyzékszáma:
01 09 699974; adószáma: 12716025-2-43) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CREDIT-AUDIT
Üzletviteli Szolgáltató Kft., 1137 Budapest, Radnóti Mik-
lós u. 2.

A Fõvárosi Bíróság
23.Fpk.01-07-003284/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 14. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) ALENDRA LINE Tanács-
adó és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság „végelszámolás alatt” (1126 Budapest, Szoboszlai
u. 13.; cégjegyzékszáma: 01 09 701898; adószáma:
12755288-2-43) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
ALENDRA LINE Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1183 Budapest, Tünde u. 4.
1181 Budapest, Csontváry u. 30. 9. em. 51.
A bíróság által kijelölt felszámoló: L Q D Pénzügyi és

Gazdasági Szakértõ Kft., 1032 Budapest, Vályog u. 2–4.

A Fõvárosi Bíróság
24.Fpk.01-07-001809/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 19. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Elsõ Magyar Zsírfeldolgozó
Korlátolt Felelõsségû Társaság (rövidített elnevezése:
Elsõ Magyar Zsírfeldolgozó Kft.) (1063 Budapest, Szív
utca 11.; cégjegyzékszáma: 01 09 705187; adószáma:
12824012-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Zrt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. em., levelezési cím: 1399 Bp., Pf. 701/313.

A Fõvárosi Bíróság
3.Fpk.01-06-006768/13. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 18. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) OLD AMSTERDAM Vendéglá-
tóipari Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõs-
ségû Társaság (1053 Budapest, Királyi Pál utca 14.; cég-
jegyzékszáma: 01 09 716754; adószáma: 13060035-2-41)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és
Vagyonkezelõ Zrt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. em., levelezési cím: 1399 Bp., Pf. 701/313.

A Fõvárosi Bíróság
23.Fpk.01-06-005148/14. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. július 20. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Várrom Kereskedelmi és Szolgál-
tató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1021 Budapest,
Hûvösvölgyi út 20.; cégjegyzékszáma: 01 09 722948; adó-
száma: 13190998-2-41) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszá-
moló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40. II. em. 16. Levelezési cím: 1450 Bp., Pf. 136

A Fõvárosi Bíróság
18.Fpk.01-07-002479/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 25. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Gusztafik és Társa Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1134
Budapest, Róbert K. krt. 51/A; cégjegyzékszáma: 01 09
723106; adószáma: 13193221-2-41) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: L Q D Pénzügyi és
Gazdasági Szakértõ Kft., 1032 Budapest, Vályog u. 2–4.

A Fõvárosi Bíróság
24.Fpk.01-07-002885/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 18. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) MULTI RECYCLING Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(rövidített elnevezése: MULTI RECYCLING Kft.)
(1153 Budapest, Dugonics u. 43. fszt. 6.; cégjegyzékszá-
ma: 01 09 724529; adószáma: 13045812-2-42) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Duna Audit
Könyvszakértõ Iroda Kft., 1115 Budapest, Bartók Béla
u. 131/A. Levélcím: 1087 Bp., Kerepesi út 29/B VII. épü-
let II. emelet.

A Fõvárosi Bíróság
25.Fpk.01-06-006025/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 9. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) AgfaPhoto Magyarország Fényké-
pészeti Korlátolt Felelõsségû Társaság (1012 Budapest,
Pálya u. 4–6.; cégjegyzékszáma: 01 09 732065; adószáma:
13375913-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: VIENNA CON-
SULT Gazdasági és Adótanácsadó Kft., 1119 Budapest,
Petzvál József u. 56. fszt. 4–5.

A Fõvárosi Bíróság
18.Fpk.01-06-007071/17. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 21. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) PeT Kreatív Stúdió Kereskedel-
mi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1113
Budapest, Karolina út 34. II. em. 7.; cégjegyzékszáma:
01 09 732198; adószáma: 13378239-2-43) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING
Szolgáltató Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I/4.

A Fõvárosi Bíróság
25.Fpk.01-06-006898/14. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 17. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) TAM-IL-TRADE Termelõ Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság (1239 Budapest, Ócsai út 1–3., fióktelepe: 9028 Gyõr,
Fehérvári út 01284/1.; cégjegyzékszáma: 01 09 863482;
adószáma: 10969966-2-43) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
2030 Érd, Gépész u. 64.
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2890 Tata, Pálóczi Horváth Ádám u. 10. 1. em. 2.
2030 Érd, Narancsfa u. 31.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Budapest Invest-

ment Magyar Befektetési és Tanácsadó Zrt., 1037 Buda-
pest, Seregély u. 17., 1301 Bp., Pf. 18.

A Fõvárosi Bíróság
19.Fpk.01-07-005305/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 5. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) PC MEMBERS Szolgáltató és
Kereskedõ Korlátolt Felelõsségû Társaság (1024 Buda-
pest, Margit krt. 67.; cégjegyzékszáma: 01 09 867561;
adószáma: 13678591-2-41) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ALEXANDER
& CO. Gazdasági Szaktanácsadó Kft., 1042 Budapest,
Árpád u. 57–59. I. em. 8.

A Fõvárosi Bíróság
25.Fpk.01-07-002047/12. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 18. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) LG-Max Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság (1025 Budapest, Csejtei u. 15–19.
E ép. 7.; cégjegyzékszáma: 01 09 872604; adószáma:
13776929-2-41) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
LG-MAX Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fele-

lõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc u. 380.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ALEXANDER

& CO. Gazdasági Szaktanácsadó Kft., 1042 Budapest,
Árpád u. 57–59. I. em. 8.

A Fõvárosi Bíróság
25.Fpk.01-07-002239/12. 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) Therma Plusz Bútoripari és Ke-

reskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (1115 Buda-
pest, Bártfai u. 44. fszt.; cégjegyzékszáma: 01 09 875686;
adószáma: 12718728-2-43) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
5600 Békéscsaba, Lázár utca 34.
Nem bejegyzett székhelye(i):
1211 Budapest 21. kerület, Tass u. 2. fszt. 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CITY INVEST Üz-

leti Tanácsadó Kft., 1066 Budapest, Teréz krt. 6.

A Fõvárosi Bíróság
20.Fpk.01-07-001766/10. 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) DÉL-INVEST-BAU Építõipari
Részvénytársaság (1065 Budapest, Nagymezõ u. 35.
4. em. 2.; cégjegyzékszáma: 01 10 045034; adószáma:
12814075-2-42) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Nem bejegyzett elnevezése(i):
DÉL-BAU ’02 Építõipari Részvénytársaság
Elõzõ székhelye(i):
7150 Bonyhád, István major 0255/4. hrsz.
7100 Szekszárd, Mátyás király u. 6.
1061 Budapest, Hegedû u. 6.
A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS Álta-

lános Vállalkozási ZRt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. lh. 7–8., 1364 Bp., Pf. 428.

A Baranya Megyei Bíróság
3.Fpk.02-07-000208/14. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 24. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) FABNO KERESKEDELMI ÉS
SZOLGÁLTATÓ BETÉTI TÁRSASÁG (7745 Hás-
ságy, Kossuth Lajos utca 31.; cégjegyzékszáma: 02 06
070769; adószáma: 21400759-2-02) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
7630 Pécs, Gerle utca 6.
A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Fel-

számoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
u. 33/A, cégjegyzékszáma: 03 09 106294.
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A Baranya Megyei Bíróság
3.Fpk.02-07-000333/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 20. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) FARKAS és DOZSO Építõipari
és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (7625
Pécs, Ágota utca 9.; cégjegyzékszáma: 02 09 069119; adó-
száma: 13177818-2-02) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
TELEK és TÁRSA Építõipari és Kereskedelmi Korlá-

tolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
7627 Pécs, Pósa Lajos u. 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: GORDIUS CON-

SULTING Gazdasági-Pénzügyi Tanácsadó és Vagyonért.
Zrt., 1143 Budapest, Besnyõi utca 13., cégjegyzékszáma:
01 10 042573. (A helyi kirendeltség címe: 7623 Pécs,
Megyeri út 66.)

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
6.Fpk.03-07-000495/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 12. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) Zöldmezõ Mezõgazdasági és
Vagyonkezelõ Szövetkezet „végelszámolás alatt” (6100
Kiskunfélegyháza, Bajcsy-Zsilinszky u. 19.; cégjegyzék-
száma: 03 02 100133; adószáma: 11420828-2-03) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Zöldmezõ Mezõgazdasági és Vagyonkezelõ Szövet-

kezet
Jogelõd(ök):
Zöldmezõ Mezõgazdasági Szövetkezet
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereske-

delmi és Pénzügyi Szervezési-Tanácsadó Zrt., 1134 Buda-
pest, Csata u. 11. mfszt. 7., cégjegyzékszáma: 01 10
041640.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
11.Fpk.03-07-000428/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 25. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) CUT-TRADE Kereskedelmi Be-
téti Társaság (6400 Kiskunhalas, Kárász u. 11.; cégjegy-

zékszáma: 03 06 106519; adószáma: 20506357-2-03) adós
fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását el-
rendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
10.Fpk.03-07-000316/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 18. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) HALASPAPÍR Nyomdaipari
Termékeket Készítõ és Forgalmazó Betéti Társaság
(6400 Kiskunhalas, Gábor Áron u. 8.; cégjegyzékszáma:
03 06 106836; adószáma: 20509415-2-03) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
6400 Kiskunhalas, Kurucz vitézek tere 3.
6400 Kiskunhalas, Kisfaludy u. 73.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CRAC-ORG Felszá-

moló és Csõdmenedzselõ Zrt., 1075 Budapest, Károly
krt. 3/A félemelet 13., cégjegyzékszáma: 01 10 045271.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
6.Fpk.03-07-000571/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. augusztus 29. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) „LÁSZLÓ VILLSZER
2000” Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
(6000 Kecskemét, Akadémia krt. 54. 4. em. 88.; cégjegy-
zékszáma: 03 06 107301; adószáma: 20513449-2-03) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
ZSONO Vendéglátóipari és Kereskedelmi Betéti Tár-

saság
Elõzõ székhelye(i):
6000 Kecskemét, Daróczi köz 3. III/11.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CRAC-ORG Felszá-

moló és Csõdmenedzselõ Zrt., 1075 Budapest, Károly
krt. 3/A félemelet 13., cégjegyzékszáma: 01 10 045271.
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A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
6.Fpk.03-07-000419/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 26. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Dairy Farm Junior Szarvasmar-
hatenyésztõ és Mezõgazdasági Termelõ Korlátolt Fele-
lõsségû Társaság (6344 Hajós, Fácános u. 7.; cégjegyzék-
száma: 03 09 101875; adószáma: 11024745-2-03) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

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
11.Fpk.03-07-000471/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 13. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) ECONEST SYSTEM Építõipari
és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (6000
Kecskemét, Kullai köz 71.; cégjegyzékszáma: 03 09
107354; adószáma: 11817446-2-03) adós fizetésképtelen-
ségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
ECONEST RB. Magyar-Német Építõipari Fõvállalko-

zói és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: PANNON VA-

GYONKEZELÕ FELSZÁMOLÓ Tanácsadói Kft., 1025
Budapest, Szépvölgyi út 52., cégjegyzékszáma: 01 09
063050.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
6.Fpk.03-07-000318/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 24. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) ÚJ PENGÕ Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (6050 La-
josmizse, Tarnai út 20.; cégjegyzékszáma: 03 09 110168;
adószáma: 10799952-2-03) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1194 Budapest, Temesvár köz 25/F
1161 Budapest, József u. 10/C
1085 Budapest, József körút 26.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CREDIT PLUSZ
Szolgáltató Kft., 7100 Szekszárd, Mikes u. 9–11., cégjegy-
zékszáma: 17 09 001262.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
6.Fpk.03-07-000219/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 30. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) DIÓFA 2003. Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (6000 Kecs-
kemét, Horog u. 5.; cégjegyzékszáma: 03 09 110852; adó-
száma: 13096966-2-03) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: PANNON VA-
GYONKEZELÕ FELSZÁMOLÓ Tanácsadói Kft., 1025
Budapest, Szépvölgyi út 52., cégjegyzékszáma: 01 09
063050.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
6.Fpk.03-07-000326/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 31. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) GOOD BOYS Fuvarozási Keres-
kedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(6000 Kecskemét, Ipoly u. 33.; cégjegyzékszáma: 03 09
111067; adószáma: 13148829-2-03) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
6050 Lajosmizse, Mizse tanya 110/A
A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Fel-

számoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
u. 33/A I. em. 1., cégjegyzékszáma: 01 09 724084.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
6.Fpk.03-07-000320/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 24. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) SUND TECH TRADE Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(6200 Kiskõrös, Attila utca 4.; cégjegyzékszáma: 03 09
112745; adószáma: 13549938-2-03) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság
10.Fpk.03-07-000624/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 25. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) MEDITREAT Egészségügyi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (6000
Kecskemét, Fráter György u. 4.; cégjegyzékszáma: 03 09
114576; adószáma: 12997503-2-03) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
MEDICOVER TOP Egészségügyi és Szolgáltató Kor-

látolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1138 Budapest, Lehel u. 60. 5. em. 3.
6000 Kecskemét, Fráter György utca 6–1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Fel-

számoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
u. 33/A I. em. 1., cégjegyzékszáma: 01 09 724084.

A Békés Megyei Bíróság
2.Fpk.04-07-000230/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 6. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) KESZÖ-COOP Szolgáltató és Ke-
reskedelmi és Egyéb Gazdasági Tevékenységet Végzõ
Betéti Társaság (5600 Békéscsaba, Tompa u. 34/1.; cég-
jegyzékszáma: 04 06 002088; adószáma: 20848459-2-04)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Rt., 1061 Budapest, Paulay
Ede u. 45., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Békés Megyei Bíróság
2.Fpk.04-06-000316/16. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. április 28. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) KRISZ 77 Szolgáltató Kereskedel-
mi és Tanácsadó Betéti Társaság (5520 Szeghalom,

Dózsa György út 27/31. 3. em. 35.; cégjegyzékszáma:
04 06 006888; adószáma: 21133112-2-04) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: EC-CONT Gazda-
ság-ellenõrzõ és Vagyonértékelõ Kft., 1064 Budapest,
Rózsa u. 71., cégjegyzékszáma: 01 10 043648.

A Békés Megyei Bíróság
7.Fpk.04-07-000143/16. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 25. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) PANTHERTRADE Kereske-
delmi és Szolgáltató Betéti Társaság (5700 Gyula, Hon-
véd u. 1.; cégjegyzékszáma: 04 06 008061; adószáma:
20197124-2-04) 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 Békés Megyei Bíróság
2.Fpk.04-07-000218/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 31. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) BALOG Építõanyag Kereskedel-
mi és Szállítási Korlátolt Felelõsségû Társaság (5520
Szeghalom, Kinizsi u. 49.; cégjegyzékszáma: 04 09
005963; adószáma: 13070144-2-04) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: „HUNYADI” Vál-
ságmenedzser és Felszámoló Részvénytársaság, 1145
Budapest, Uzsoki u. 48. I/4., cégjegyzékszáma: 01 10
043681.

A Békés Megyei Bíróság
2.Fpk.04-07-000206/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 26. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) WINDSPEED WORK Építõipari
és Beruházásszervezõ Korlátolt Felelõsségû Társaság
(5600 Békéscsaba, Rövid u. 10.; cégjegyzékszáma: 04 09
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006032; adószáma: 13108005-2-04) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉG-CONTROLL
Felszámoló, Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft., 1077 Bu-
dapest, Dohány u. 54., cégjegyzékszáma: 01 09 690835.

A Békés Megyei Bíróság
6.Fpk.04-07-000082/14. 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) POLY-SZEG Építõipari Korlátolt
Felelõsségû Társaság (5520 Szeghalom, Bartók B.
utca 32/1.; cégjegyzékszáma: 04 09 006643; adószáma:
13469977-2-04) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CONCORDAT Fel-
számoló Kft., 1015 Budapest, Hattyú u. 10/A, cégjegyzék-
száma: 01 09 562281.

A Békés Megyei Bíróság
2.Fpk.04-07-000273/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 18. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) FETIBO Kereskedelmi és Szol-
gáltató Kft. (5940 Tótkomlós, Wallasky P. tér 1/A
III. em. 15.; cégjegyzékszáma: 04 09 007082; adószáma:
12628342 2 04) adós felszámolását fõ eljárásként elren-
delte.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
8.Fpk.05-07-000536/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 30. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) NAPLÓ 3. Könyvviteli és Adóta-
nácsadó Betéti Társaság (3860 Encs, Petõfi Sándor
út 40.; cégjegyzékszáma: 05 06 005068; adószáma:
21295902-1-05) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ székhelye(i):
3580 Tiszaújváros, Szederkényi u. 29. IV/2.
3580 Tiszaújváros, Bartók Béla u. 2. VIII/3.

A bíróság által kijelölt felszámoló: NOVUM Pénzügyi,
Gazdasági Tanácsadó és Mûszaki Szolgáltató Kft., 1068
Budapest, Benczúr u. 8. I. em. 5., cégjegyzékszáma: 01 09
268312.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
5.Fpk.05-07-000318/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 12. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) PRIVATE-PRAX Háziorvosi Szol-
gáltató Betéti Társaság (3895 Gönc, Petõfi u. 17.; cég-
jegyzékszáma: 05 06 005145; adószáma: 21296848-1-05)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CONTACT NORD
Felszámoló, Vagyonkezelõ Kft., 1078 Budapest, István
u. 47. II/14., cégjegyzékszáma: 01 09 463743.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
5.Fpk.05-07-000303/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 17. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) „JÓ-KERSZ 99” Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (3530 Miskolc, Baross
út 14. 8. em. 1.; cégjegyzékszáma: 05 06 010064; adószá-
ma: 20381123-2-05) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

Nem bejegyzett elnevezése(i):
„JÓ-KER 99” Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Tár-

saság
Elõzõ székhelye(i):
3525 Miskolc, Dózsa Gy. u. 27.
A bíróság által kijelölt felszámoló: AGROBRÓKER

Pénzügyi, Szolgáltató és Tanácsadó Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, 1141 Budapest, Lipótvár u. 27. III/13.,
cégjegyzékszáma: 01 10 042636.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
8.Fpk.05-07-000532/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 25. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) MAHOMI Vendéglátóipari és
Kereskedelmi Betéti Társaság (3535 Miskolc, Hegyalja
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u. 94.; cégjegyzékszáma: 05 06 010352; adószáma:
20572909-2-05) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: DECIMA Felszá-
moló Kft., 1143 Budapest, Hungária krt. 80/A 1. em. 3.,
cégjegyzékszáma: 01 09 878016.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
5.Fpk.05-07-000344/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 20. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) LIOFLO Virág-, Ajándék-Keres-
kedelmi Betéti Társaság (3529 Miskolc, Testvérvárosok
u. 18.; cégjegyzékszáma: 05 06 010796; adószáma:
20685032-2-05) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS Álta-
lános Vállalkozási Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
1051 Budapest, Mérleg u. 12. V. lh. 7–8., cégjegyzékszá-
ma: 01 10 044074.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
5.Fpk.05-07-000551/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 20. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) M-FOOT 2000 Kereskedelmi Be-
téti Társaság (3630 Putnok, Táncsics u. 22.; cégjegyzék-
száma: 05 06 011167; adószáma: 20771524-2-05) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-
sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59.,
cégjegyzékszáma: 01 09 269955.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
9.Fpk.05-07-000327/15. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 13. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) „EUROQUARD 2000” Ipari Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (3532 Mis-
kolc, Gyõri kapu 73.; cégjegyzékszáma: 05 06 011196;
adószáma: 20776220-2-05) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó Zártkörûen Mûködõ Részvénytár-
saság, 1146 Budapest, Cházár András u. 9., cégjegyzék-
száma: 01 10 043926.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
8.Fpk.05-07-000414/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 27. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) VODUN Kereskedelmi és Szol-
gáltató Betéti Társaság (3525 Miskolc, Malomszög u. 2.
9. em. 7.; cégjegyzékszáma: 05 06 011230; adószáma:
20781884-2-05) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-
sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59.,
cégjegyzékszáma: 01 09 269955.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
5.Fpk.05-07-000419/7. 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) T.PLUSZ 2000 Szolgáltató Betéti
Társaság (3841 Aszaló, Kossuth L. u. 36.; cégjegyzékszá-
ma: 05 06 011671; adószáma: 20972529-2-05) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: AGROBRÓKER
Pénzügyi, Szolgáltató és Tanácsadó Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, 1141 Budapest, Lipótvár u. 27. III/13.,
cégjegyzékszáma: 01 10 042636.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
9.Fpk.05-07-000463/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 31. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) TA-RO INVEST Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (3516 Miskolc, Bacsinszky
András u. 18.; cégjegyzékszáma: 05 06 012170; adószá-
ma: 21085459-2-05) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

Elõzõ székhelye(i):
3433 Nyékládháza, Hegyalja u. 20.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: AGROBRÓKER
Pénzügyi, Szolgáltató és Tanácsadó Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, 1141 Budapest, Lipótvár u. 27. III/13.,
cégjegyzékszáma: 01 10 042636.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
9.Fpk.05-07-000464/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 31. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) BEREK-BAU Építõipari és Szolgál-
tató Betéti Társaság (3527 Miskolc, Tömösi u. 19.; cég-
jegyzékszáma: 05 06 012702; adószáma: 21350513-2-05)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

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
5.Fpk.05-07-000307/7. 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) MÁRKÓ PLUSZ Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (3700 Kazincbarcika,
Munkás u. 4.; cégjegyzékszáma: 05 06 013464; adószáma:
21512551-2-05) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES
Vagyonkezelõ és Felszámoló Zártkörûen Mûködõ Rész-
vénytársaság, 1146 Budapest, Cházár András u. 9., cég-
jegyzékszáma: 01 10 043611.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
5.Fpk.05-07-000301/7. 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) Gáspár és Társai Szolgáltató és
Kereskedelmi Betéti Társaság (3600 Ózd, Körtevölgy
u. 25.; cégjegyzékszáma: 05 06 013642; adószáma:
21550445-2-05) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-
sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59.,
cégjegyzékszáma: 01 09 269955.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
5.Fpk.05-07-000342/7. 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) Soul-Photo Kereskedelmi és Szol-
gáltató Betéti Társaság (3530 Miskolc, Szent István
tér 1.; cégjegyzékszáma: 05 06 014157; adószáma:
21842982-2-05) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ADVOCAT Szol-
gáltató és Kereskedelmi Kft., 1042 Budapest, Árpád
u. 57–59. I/7., cégjegyzékszáma: 01 09 883587.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
8.Fpk.05-07-000474/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 6. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) ATOCSA Kereskedelmi és Szol-
gáltató Betéti Társaság (3508 Miskolc, Balassi út 6.; cég-
jegyzékszáma: 05 06 014792; adószáma: 22831796-2-05)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„TIMEX TEAM” Ipari és Kereskedelmi Betéti Tár-

saság
Elõzõ székhelye(i):
4025 Debrecen, Petõfi tér 7. fszt. l.
4431 Nyíregyháza, Sóstófürdõ Majális u. 22.
4026 Debrecen, Csokonai u. 39/B
A bíróság által kijelölt felszámoló: CASH & LIMES

Vagyonkezelõ és Felszámoló Zártkörûen Mûködõ Rész-
vénytársaság, 1146 Budapest, Cházár András u. 9., cég-
jegyzékszáma: 01 10 043611.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
9.Fpk.05-07-000615/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 2. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) „Boris-2001” Export-Import Ke-
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reskedelmi, Ipari és Szolgáltató Betéti társaság végel-
számolás alatt (3980 Sátoraljaújhely, Aradi vértanúk
útja 32.; cégjegyzékszáma: 05 06 014900; adószáma:
21059580-2-05) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
„Boris-2001” Export-Import Kereskedelmi, Ipari és

Szolgáltató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1073 Budapest, Erzsébet körút 19. 1. em. 11.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-

sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59.,
cégjegyzékszáma: 01 09 269955.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
9.Fpk.05-07-000460/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 19. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) TÛZMADÁR 30 Szolgáltató és
Oktató Betéti Társaság (3517 Miskolc, Erzsébet sé-
tány 51/A; cégjegyzékszáma: 05 06 015143; adószáma:
22151702-2-05) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Nem bejegyzett elnevezése(i):
TÛZMADÁR Szolgáltató és Oktató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-

sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59.,
cégjegyzékszáma: 01 09 269955.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
2.Fpk.05-07-000574/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 1. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Aranyeuró Építõipari Kereske-
delmi és Szolgáltató Betéti Társaság (3530 Miskolc, Vö-
rösmarty u. 9. 5. em. 1.; cégjegyzékszáma: 05 06 015230;
adószáma: 22165190-2-05) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
3531 Miskolc, Csillag u. 29.
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és

Vagyonkezelõ Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
1055 Budapest, Szent István krt. 1. I. em., cégjegyzékszá-
ma: 01 10 042854.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
5.Fpk.05-07-000300/7. 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) VADÁSZ ÉS TÁRSA Kereske-
delmi és Szolgáltató Betéti Társaság (3931 Mezõzom-
bor, Kinizsi út 7.; cégjegyzékszáma: 05 06 015660; adó-
száma: 22248855-2-05) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Nem bejegyzett elnevezése(i):
BAU-DOB Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Be-

téti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS Álta-

lános Vállalkozási Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
1051 Budapest, Mérleg u. 12. V. lh. 7–8., cégjegyzékszá-
ma: 01 10 044074.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
8.Fpk.05-07-000614/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 25. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) ÉPÍTEK-ST Építõipari, Szolgál-
tató Betéti társaság „végelszámolás alatt” (3600 Ózd,
Szövetkezeti út 16.; cégjegyzékszáma: 05 06 015906; adó-
száma: 22291822-2-05) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
ÉPÍTEK-ST Építõipari, Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-

sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59.,
cégjegyzékszáma: 01 09 269955.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
9.Fpk.05-07-000334/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 31. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) M-EL-KER 33 Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (3524 Miskolc, Mednyánsz-
ky u. 7. fszt. 4.; cégjegyzékszáma: 05 06 016329; adószá-
ma: 20641939-2-05) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

Elõzõ székhelye(i):
2100 Gödöllõ, Rózsa utca 24.
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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
9.Fpk.05-07-000328/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 19. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) ORTÁS Építõipari és Keres-
kedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (3600 Ózd,
Pap út 8/C; cégjegyzékszáma: 05 09 006566; adószáma:
11583901-2-05) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
Vizslás Építõipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelõs-

ségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS Álta-

lános Vállalkozási Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
1051 Budapest, Mérleg u. 12. V. lh. 7–8., cégjegyzékszá-
ma: 01 10 044074.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
5.Fpk.05-07-000306/7. 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) BERENKER Kereskedelmi, Ven-
déglátó és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(3600 Ózd, Gömöri út 2.; cégjegyzékszáma: 05 09
007216; adószáma: 11588944-2-05) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
3600 Ózd, Vasvár u. 55. V/3.
A bíróság által kijelölt felszámoló: DECIMA Felszá-

moló Kft., 1143 Budapest, Hungária krt. 80/A 1. em. 3.,
cégjegyzékszáma: 01 09 878016.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
8.Fpk.05-07-000533/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 26. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) KRISZ-AUTÓLAND Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság

(3532 Miskolc, Tátra utca 40.; cégjegyzékszáma: 05 09
008138; adószáma: 11978015-2-05) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
3531 Miskolc, Bársony J. u. 45. 5. em. 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: A + P Módszer Gaz-

dasági Tanácsadó Kft., 1111 Budapest, Budafoki út 16.,
cégjegyzékszáma: 01 09 461769.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
8.Fpk.05-07-000290/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 21. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Alföldi Közlekedési Kft. (3530
Miskolc, Széchenyi u. 94. 2. em. 6.; cégjegyzékszáma:
05 09 008699; adószáma: 12592294-2-05) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válság-
kezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 09 079347.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
5.Fpk.05-07-000343/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 17. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Miskolci Média Iroda Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság „végelszámolás alatt” (3534 Miskolc, Árpád u. 40.
5. em. 1.; cégjegyzékszáma: 05 09 010006; adószáma:
12943511-2-05) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
Miskolci Média Iroda Kereskedelmi és Szolgáltató Kor-

látolt Felelõsségû Társaság
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
7.Fpk.05-07-000543/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 27. napján jogerõre emel-
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kedett végzésével a(z) HIDASI Kereskedelmi és Szolgál-
tató Korlátolt Felelõsségû Társaság (3700 Kazincbarci-
ka, Lórántffy Zs. u. 30.; cégjegyzékszáma: 05 09 010253;
adószáma: 13011622-2-05) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS Álta-
lános Vállalkozási Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
1051 Budapest, Mérleg u. 12. V. lh. 7–8., cégjegyzékszá-
ma: 01 10 044074.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
5.Fpk.05-07-000311/7. 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) FER-GÉP Kereskedelmi és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (3535 Miskolc,
Tóth Árpád u. 21.; cégjegyzékszáma: 05 09 010420; adó-
száma: 13050029-2-05) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
3778 Varbó, Rákóczi u. 36.
A bíróság által kijelölt felszámoló: RATIS Pénzügyi

Gazdasági és Szolgáltató Kft., 1054 Budapest, Aulich u. 7.
I/3., cégjegyzékszáma: 01 09 668454.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
8.Fpk.05-07-000298/11. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 25. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) GYARMATBUSZ Közlekedési
Korlátolt Felelõsségû Társaság (3530 Miskolc, Széchenyi
u. 94. 2. em. 6.; cégjegyzékszáma: 05 09 010469; adószá-
ma: 13062082-2-05) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ADVOCAT Szol-
gáltató és Kereskedelmi Kft., 1042 Budapest, Árpád
u. 57–59. I/7., cégjegyzékszáma: 01 09 883587.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
5.Fpk.05-07-000383/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 18. napján jogerõre emel-

kedett végzésével a(z) EURO-LEGNO Faipari Kft.
(3535 Miskolc, Kis-Hunyad u. 6. tetõtér 1.; cégjegyzék-
száma: 05 09 010693; adószáma: 13115654-2-05) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
3458 Tiszakeszi, Iglói u. 10.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-

sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59.,
cégjegyzékszáma: 01 09 269955.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
5.Fpk.05-07-000302/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 15. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) UNIOSZER-2004 Ipari és Keres-
kedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (3630 Putnok,
Kossuth u. 48.; cégjegyzékszáma: 05 09 011030; adószá-
ma: 13213886-2-05) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: PRO ALKUSZ Gaz-
dasági Szolgáltató és Tanácsadó Kft., 3535 Miskolc, Ha-
vas u. 24., cégjegyzékszáma: 05 09 002399.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
5.Fpk.05-07-000441/7. 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) M-KER TRADE Építõ, Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(3531 Miskolc, Gyõri kapu 24/B.; cégjegyzékszáma:
05 09 011078; adószáma: 13225935-2-05) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ALEXANDER
& CO Gazdasági Szaktanácsadó Kft., 1042 Budapest,
Árpád u. 57–59., cégjegyzékszáma: 01 09 709122.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
5.Fpk.05-07-000272/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 15. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) „DOLPHIN-L 2004” Kereskedel-
mi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (3432
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Emõd, Attila u. 24.; cégjegyzékszáma: 05 09 011237; adó-
száma: 13261205-2-05) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: DECIMA Felszá-
moló Kft., 1143 Budapest, Hungária krt. 80/A 1. em. 3.,
cégjegyzékszáma: 01 09 878016.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
5.Fpk.05-07-000308/7. 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) GOLD DESIGN Szolgáltató és
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (3553
Kistokaj, Petõfi Sándor u. 7/A; cégjegyzékszáma: 05 09
011468; adószáma: 13312167-2-05) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
3561 Felsõzsolca, Bartók Béla u. 21.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CONTACT NORD

Felszámoló, Vagyonkezelõ Kft., 1078 Budapest, István
u. 47. II/14., cégjegyzékszáma: 01 09 463743.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
9.Fpk.05-07-000329/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 25. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) SERANO-2005. Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (3600 Ózd,
Katona József út 1/B; cégjegyzékszáma: 05 09 011988;
adószáma: 13444730-2-05) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ADVOCAT Szol-
gáltató és Kereskedelmi Kft., 1042 Budapest, Árpád
u. 57–59. I/7., cégjegyzékszáma: 01 09 883587.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
8.Fpk.05-07-000559/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 31. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Kõliget Bányászati, Ipari és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (3762 Szögliget,
Ady Endre út 16.; cégjegyzékszáma: 05 09 012405; adó-

száma: 13540300-2-05) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS Álta-
lános Vállalkozási Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
1051 Budapest, Mérleg u. 12. V. lh. 7–8., cégjegyzékszá-
ma: 01 10 044074.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
9.Fpk.05-07-000451/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 17. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) „ZEMPLÉN HOLDING” Keres-
kedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(3529 Miskolc, Szilágyi Dezsõ u. 4.; cégjegyzékszáma:
05 09 012581; adószáma: 13584434-2-05) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-
sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59.,
cégjegyzékszáma: 01 09 269955.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
5.Fpk.05-07-000345/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 15. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) SAFE-VÉD Vagyonvédelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (3530 Mis-
kolc, Vörösmarty u. 56. 4. em. 3.; cégjegyzékszáma: 05 09
013700; adószáma: 13869755-2-05) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó Zártkörûen Mûködõ Részvénytár-
saság, 1146 Budapest, Cházár András u. 9., cégjegyzék-
száma: 01 10 043926.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
9.Fpk.05-07-000397/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 26. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) VISITHERM Építõipari Szerelõ
és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (3524
Miskolc, Mednyánszky utca 7. fszt. 4.; cégjegyzékszáma:
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05 09 013823; adószáma: 12785591-2-05) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
3932 Erdõbénye, Hunyadi u. 22.
1136 Budapest, Hollán Ernõ u. 13–15. 1. em. 6.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-

sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59.,
cégjegyzékszáma: 01 09 269955.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
9.Fpk.05-07-000566/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 25. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) TRITON ÉPSZER Építõipari,
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (3600 Ózd, Szõlõkalja út 18.; cégjegyzékszáma:
05 09 013986; adószáma: 13485304-2-05) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
8000 Székesfehérvár, Repülõtér út 10. 1. em. 3.
A bíróság által kijelölt felszámoló: EXEREM Gazda-

sági Szolgáltató Kft., 1042 Budapest, Árpád u. 57–59.,
cégjegyzékszáma: 01 09 269955.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság
9.Fpk.05-07-000475/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 17. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Sajómenti Kvarc Kereskedelmi
és Pénzügyi Zárkörûen Mûködõ Részvénytársaság
„végelszámolás alatt” (3530 Miskolc, Malomszög u. 1.
1. em. 1.; cégjegyzékszáma: 05 10 000009; adószáma:
10270819-2-05) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
Borsodi Gépkocsi Részvénytársaság
„végelszámolás alatt” Borsodi Gépkocsi Részvénytár-

saság
Borsodi Gépkocsi Részvénytársaság
ENIGMA-TREND Kereskedelmi és Pénzügyi Rész-

vénytársaság
Sajószentpéteri Üveggyár Részvénytársaság
Sajómenti Kvarc Kereskedelmi és Pénzügyi Részvény-

társaság
Sajómenti Kvarc Kereskedelmi és Pénzügyi Részvény-

társaság „végelszámolás alatt”
Elõzõ székhelye(i):
3544 Miskolc, Kerpely u. Pf. 503.

3526 Miskolc, Zsolcai kapu 9–11. Pf. 535. 3545.
3770 Sajószentpéter, Pf. 20. hrsz. 1728.
3770 Sajószentpéter, Pf. 40. hrsz. 1728.
3519 Miskolc, Trencsényi u. 15.
3525 Miskolc, Madarász Viktor u. 4.
Jogelõd(ök):
Kereskedelmi és Vendéglátóipari Iskola Diákszövetke-

zete
A bíróság által kijelölt felszámoló: DECIMA Felszá-

moló Kft., 1143 Budapest, Hungária krt. 80/A 1. em. 3.,
cégjegyzékszáma: 01 09 878016.

A Csongrád Megyei Bíróság
10.Fpk.06-07-000520/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 17. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) MIX-COMPANY Kereskedelmi
Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (6771 Szeged,
Makai út 218.; cégjegyzékszáma: 06 06 002264; adószá-
ma: 21644753-2-06) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
MIX-COMPANY Kereskedelmi Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
6724 Szeged, Szatymazi u. 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MAROSHOLDING

Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság, 1021 Buda-
pest, Hárshegyi út 5–7. B. ép. II. em. 21., cégjegyzékszá-
ma: 03 09 109743. [A helyi kirendeltség címe: 6720 Sze-
ged, Deák F. u. 4. fszt. 1. (6701 Szeged, Pf. 1159.)]

A Csongrád Megyei Bíróság
8.Fpk.06-07-000452/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 30. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) PEGGY-BONZO Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (6725 Szeged, Liliom
u. 13.; cégjegyzékszáma: 06 06 012865; adószáma:
21131309-2-06) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: TREND Gazdasági
Képviseleti Kft., 1024 Budapest, Lövõház u. 16/B, cég-
jegyzékszáma: 01 09 867547. (A helyi kirendeltség címe:
6720 Szeged, Kölcsey u. 13.)
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A Csongrád Megyei Bíróság
8.Fpk.06-07-000461/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 30. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) LEKI ’97 Baromfinevelõ Korlátolt
Felelõsségû Társaság (6640 Csongrád, Szép u. 32.; cég-
jegyzékszáma: 06 09 005489; adószáma: 11593670-2-06)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
6640 Csongrád, Szép u. 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: BAREX Gazdasági

Tanácsadó, Kereskedõ és Szolgáltató Kft., 5540 Szarvas,
Kossuth u. 18., cégjegyzékszáma: 04 09 000901. (A helyi
kirendeltség címe: 6722 Szeged, Jósika u. 29. I. em. 5.)

A Csongrád Megyei Bíróság
10.Fpk.06-07-000232/12. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 30. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) „HAPPY 2000” Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (6725 Sze-
ged, Tompai kapu u. 3.; cégjegyzékszáma: 06 09 006286;
adószáma: 11809267-2-06) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
6771 Szeged, Magyar u. 199.
6726 Szeged, Pillich Kálmán utca 32. B ép.
6781 Domaszék, Tanya 902.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉG-CONTROLL

Felszámoló, Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft., 1077 Bu-
dapest, Dohány u. 54., cégjegyzékszáma: 01 09 690835.
(A helyi kirendeltség címe: 6720 Szeged, Kölcsey u. 13.)

A Csongrád Megyei Bíróság
8.Fpk.06-07-000250/14. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 25. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) KECZÁN 2000 Kertészeti és Bú-
toripari Korlátolt Felelõsségû Társaság (6729 Szeged,
Mozdony u. 30/B; cégjegyzékszáma: 06 09 006775; adó-
száma: 11977564-2-06) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Nem bejegyzett elnevezése(i):
KECZÁN Kertészeti és Bútoripari Korlátolt Felelõs-

ségû Társaság

A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Fel-
számoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 33/ A I. em. 1., cégjegyzékszáma: 01 09 724084. (A he-
lyi kirendeltség címe: 6720 Szeged, Deák F. u. 2. mfszt. 7.)

A Csongrád Megyei Bíróság
8.Fpk.06-07-000423/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 30. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) PRIZMA MÉDIA Reklámügy-
nökség Reklámtervezõ és Ingatlanhasznosító Korlátolt
Felelõsségû Társaság (6800 Hódmezõvásárhely, Rigó
u. 27.; cégjegyzékszáma: 06 09 008379; adószáma:
12974739-2-06) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
BAUKER 2003 Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelõs-

ségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
6800 Hódmezõvásárhely, Andrássy út 9. I. em. 4.
A bíróság által kijelölt felszámoló: INSOLVENT Pénz-

ügyi Tanácsadó Kft., 1115 Budapest, Ildikó u. 21. (1519
Budapest, Pf. 353.), cégjegyzékszáma: 01 09 163235.

A Csongrád Megyei Bíróság
8.Fpk.06-07-000254/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 30. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) HMT-TRANS Fuvarozási és
Szállítmányozási Korlátolt Felelõsségû Társaság (6724
Szeged, Kálvária tér 21. C ép. mfszt. 1.; cégjegyzékszáma:
06 09 009846; adószáma: 13476409-2-06) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
6758 Röszke, Felszabadulás u. 191.
A bíróság által kijelölt felszámoló: NOVUM Pénzügyi,

Gazdasági Tanácsadó és Mûszaki Szolgáltató Kft., 1068
Budapest, Benczúr u. 8. I. em. 5., cégjegyzékszáma: 01 09
268312.

A Fejér Megyei Bíróság
3.Fpk.07-07-000185/14. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 28. napján jogerõre
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emelkedett végzésével a(z) „FARINÁT” Sütõipari Kor-
látolt Felelõsségû Társaság (8083 Csákvár, Széchenyi
u. 31.; cégjegyzékszáma: 07 09 002359; adószáma:
11102388-2-07) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Zrt., 1061 Budapest, Paulay
Ede u. 45., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Fejér Megyei Bíróság
1.Fpk.07-07-000283/8. 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) ANI-PRESS Nyomda és Mû-
anyagipari Korlátolt Felelõsségû Társaság (8000 Szé-
kesfehérvár, Széchenyi út 134.; cégjegyzékszáma: 07 09
004171; adószáma: 11118637-2-07) adós fizetésképtelen-
ségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: PÁTRIA CON-
SULT Gazdasági Tanácsadó és Vagyonkezelõ Zrt., 1034
Budapest, Seregély u. 13., cégjegyzékszáma: 01 09
066529.

A Fejér Megyei Bíróság
1.Fpk.07-07-000383/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 18. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Hazai Villanyszerelõ Korlátolt
Felelõsségû Társaság (8000 Székesfehérvár, Millenniu-
mi út 13.; cégjegyzékszáma: 07 09 008734; adószáma:
12865954-2-07) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszá-
moló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40. II/16., cégjegyzékszáma: 01 10 045659.

A Fejér Megyei Bíróság
1.Fpk.07-07-000161/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 13. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) ALBA-IMMOBIL 2002 Pénzügyi
Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társa-

ság (8000 Székesfehérvár, Palotai út 5.; cégjegyzékszáma:
07 09 008747; adószáma: 12870673-2-07) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válság-
kezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 09 079347.

A Fejér Megyei Bíróság
7.Fpk.07-07-000237/9. 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) PENT HUNGÁRIA Kereskedel-
mi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2400
Dunaújváros, Római krt. 36/a.; cégjegyzékszáma: 07 09
008878; adószáma: 12901238-2-07) adós fizetésképtelen-
ségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Zrt., 1061 Budapest, Paulay
Ede u. 45., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Fejér Megyei Bíróság
1.Fpk.07-07-000033/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 21. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) KÁTAI ELEKTRO Ipari,
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (8000 Szé-
kesfehérvár, Horog u. 9. 1. em. 6.; cégjegyzékszáma: 07 09
009023; adószáma: 12933196-2-07) adós fizetésképtelen-
ségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Zrt., 1061 Budapest, Paulay
Ede u. 45., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Fejér Megyei Bíróság
1.Fpk.07-07-000356/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 17. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) REFRAPENT Ipari és Kereske-
delmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (2422 Mezõfalva,
Selyem major 0269/9.; cégjegyzékszáma: 07 09 009316;
adószáma: 13011385-2-07) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.
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Elõzõ elnevezése(i):
Tûzálló Kereskedelmi és Befektetési Korlátolt Felelõs-

ségû Társaság
Tûzálló 2003. Kereskedelmi és Befektetési Korlátolt

Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
2400 Dunaújváros, Hold u. 9. 2. em. 2.
2400 Dunaújváros, Vasmû út 11. 4. em. 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válság-

kezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 09 079347.

A Fejér Megyei Bíróság
3.Fpk.07-06-000693/14. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 13. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) SIOPLAN Ingatlanfejleszté-
si és Befektetési Korlátolt Felelõsségû Társaság (8000
Székesfehérvár, Táncsics M. u. 6. 1. em. 4.; cégjegyzék-
száma: 07 09 009926; adószáma: 11974884-2-07) adós fi-
zetésképtelenségét megállapította és a felszámolását el-
rendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
SIOPLAN Ingatlanforgalmazási Kft.
Elõzõ székhelye(i):
1054 Budapest, Báthory u. 7. f.
1051 Budapest, Nádor u. 19.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING

Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1146 Budapest, Cházár A.
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926.

A Fejér Megyei Bíróság
3.Fpk.07-06-000644/13. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 16. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) JÁZÓ 2000. Építõipari, Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(2459 Rácalmás, Móricz Zsigmond u. 41.; cégjegyzékszá-
ma: 07 09 010159; adószáma: 13221797-2-07) adós fize-
tésképtelenségét megállapította és a felszámolását elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
PALETTA 2000. Építõipari, Kereskedelmi és Szolgál-

tató Korlátolt Felelõsségû Társaság

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
7.Fpk.07-07-000320/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 26. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) BREVIA Kereskedelmi és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (8083 Csákvár,
Haladás utca 24.; cégjegyzékszáma: 07 09 012374; adó-
száma: 12750654-2-07) adós fizetésképtelenségét megál-
lapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
8083 Csákvár, Haladás u. 24.
1068 Budapest, Király u. 72.
1068 Budapest, Andrássy út 53.
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING

Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1146 Budapest, Cházár A.
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
6.Fpk.08-07-000284/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 5. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) HBNC-2001 Sertéstenyésztõ Gaz-
dák Szövetkezete (9146 Rábapordány, Kossuth utca 5.
A ép.; cégjegyzékszáma: 08 02 001691; adószáma:
12618147-2-08) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: FISKÁLIS Gazdasá-
gi és Pénzügyi Szolgáltató Kft., 1052 Budapest, Sütõ u. 2.
4. em. 1/B, cégjegyzékszáma: 01 09 689092.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
6.Fpk.08-07-000283/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 5. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) LAC-KAR Szolgáltató és Keres-
kedelmi Betéti Társaság (9153 Öttevény, Dózsa György
utca 21.; cégjegyzékszáma: 08 06 012154; adószáma:
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21972326-2-08) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: DELTA NOVA Fel-
számoló és Tanácsadó Kft., 2890 Tata, Ady E. u. 67., cég-
jegyzékszáma: 11 09 002635.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
4.Fpk.08-07-000296/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 30. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) KARRIER SHOP Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (9024
Gyõr, Közép utca 16.; cégjegyzékszáma: 08 09 013558;
adószáma: 13620440-2-08) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
9024 Gyõr, Babits M. utca 17. A ép.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TAXCO Könyvvizs-

gáló és Gazdasági Szakértõ Kft., 1145 Budapest, Jávor
u. 11/A, cégjegyzékszáma: 15 09 065077.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
4.Fpk.08-07-000210/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 25. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) G-PRO Magyarország Kereske-
delmi és Vendéglátó Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság (9241 Jánossomorja, Szent István út 53.; cég-
jegyzékszáma: 08 09 014258; adószáma: 13781909-2-08)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Keszau-Solder Se-
rec-L Könyvelõ Auditáló Vagyonértékelõ és Tanácsadó
Kft., 1125 Budapest, Istenhegyi út 58/b., cégjegyzékszá-
ma: 01 09 077793.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-07-000608/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 20. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) KEMAGÉP Gázszerelõ és Építõ-
ipari Kivitelezõ Betéti Társaság (4200 Hajdúszoboszló,
Keleti u. 24.; cégjegyzékszáma: 09 06 009294; adószáma:

20635367-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

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
5.Fpk.09-07-000567/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 30. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) LIRC-BAU Kereskedelmi
és Szolgáltató Betéti Társaság (4033 Debrecen, Irén
utca 42/A; cégjegyzékszáma: 09 06 013724; adószáma:
22146083-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: DECIMA Felszá-
moló Kft., 1143 Budapest, Hungária krt. 80/A l. em. 3.,
cégjegyzékszáma: 01 09 878016. (A helyi kirendeltség cí-
me: 3533 Miskolc, Gózon Lajos u. 11.)

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-07-000777/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 25. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) „SÁMSON-VAS” Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4251
Hajdúsámson, Rákóczi u. 15.; cégjegyzékszáma: 09 09
000919; adószáma: 10556564-2-09) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
„SÁMSON-VAS” Kereskedelmi és Szolgáltató Korlá-

tolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: TANÁCS-ADÓ

Pénzügyi Gazdasági Zrt., 4030 Debrecen, Fokos u. 14.,
cégjegyzékszáma: 09 10 000162.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-07-000620/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 24. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) REFERENDUM Szolgáltató
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Korlátolt Felelõsségû Társaság (4028 Debrecen, Damja-
nich u. 42. A ép .; cégjegyzékszáma: 09 09 002801; adó-
száma: 11152819-2-09) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Zrt., 1061 Budapest, Paulay
Ede u. 45., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-07-000775/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 25. napján jogerõre emel-
kedett végzésé-vel a(z) Opti-Könyv Iroda Számviteli
Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû
Társaság (4024 Debrecen, Vármegyeháza u. 18.
fszt. 1.; cégjegyzékszáma: 09 09 003228; adószáma:
11156813-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
Opti-Könyv Iroda Szolgáltató és Kereskedelmi Korlá-

tolt Felelõsségû Társaság
Opti-Könyv Iroda Számviteli Szolgáltató és Kereske-

delmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
4024 Debrecen, Vármegyeháza u. 18. III/16.
4024 Debrecen, Vármegyeháza u. 18. fszt. 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TANÁCS-ADÓ

Pénzügyi Gazdasági Zrt., 4030 Debrecen, Fokos u. 14.,
cégjegyzékszáma: 09 10 000162.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-07-000774/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 25. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) MEGA-CHEM Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4150
Püspökladány, Honvéd út 3.; cégjegyzékszáma: 09 09
007806; adószáma: 12602599-2-09) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
MEGA-CHEM Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: TANÁCS-ADÓ

Pénzügyi Gazdasági Zrt., 4030 Debrecen, Fokos u. 14.,
cégjegyzékszáma: 09 10 000162.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-07-000776/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 25. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) MARTIN-SPED Szolgáltató és Ke-
reskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (4172 Bihar-
nagybajom, Ipartelep, Füzesgyarmati út 0287/6. hrsz.; cég-
jegyzékszáma: 09 09 008770; adószáma: 12829691-2-09)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
MARTIN-SPED Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt

Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: TANÁCS-ADÓ

Pénzügyi Gazdasági Zrt., 4030 Debrecen, Fokos u. 14.,
cégjegyzékszáma: 09 10 000162.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
5.Fpk.09-07-000645/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 25. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) BOVA-2002 Építõipari és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4002 Debrecen,
Felsõpércsi út 9.; cégjegyzékszáma: 09 09 008967; adó-
száma: 12869116-2-09) 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
4.Fpk.09-07-000770/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 25. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) CANDY WORLD Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4029
Debrecen, Fényes udvar 13. 3. em. 12.; cégjegyzékszáma:
09 09 010404; adószáma: 13218403-2-09) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
CANDY WORLD Kereskedelmi és Szolgáltató Korlá-

tolt Felelõsségû Társaság
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A bíróság által kijelölt felszámoló: TANÁCS-ADÓ
Pénzügyi Gazdasági Zrt., 4030 Debrecen, Fokos u. 14.,
cégjegyzékszáma: 09 10 000162.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-07-000766/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 25. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Donjon Biztonságtechnikai Kor-
látolt Felelõsségû Társaság (4030 Debrecen, Mikepércsi
út 57. A ép .; cégjegyzékszáma: 09 09 010483; adószáma:
13236416-2-09) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
Donjon Biztonságtechnikai Korlátolt Felelõsségû Tár-

saság
A bíróság által kijelölt felszámoló: TANÁCS-ADÓ

Pénzügyi Gazdasági Zrt., 4030 Debrecen, Fokos u. 14.,
cégjegyzékszáma: 09 10 000162.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-07-000578/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 20. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) PRINT-CON Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4181 Nád-
udvar, Nádas u. 42/A; cégjegyzékszáma: 09 09 010800;
adószáma: 13307390-2-09) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
4211 Ebes, Arany János u. 3.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TAXCO Vagyonke-

zelõ és Gazdasági Szakértõ Kft., 1145 Budapest, Jávor
u. 11/A, cégjegyzékszáma: 01 09 739104.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
4.Fpk.09-07-000768/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 25. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) BOMAPEST Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (4030 Deb-
recen, Házgyár u. 1.; cégjegyzékszáma: 09 09 011514;

adószáma: 12662476-2-09) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
BOMAPEST Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Elõzõ székhelye(i):
1097 Budapest, Kén u. 1.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TANÁCS-ADÓ

Pénzügyi Gazdasági Zrt., 4030 Debrecen, Fokos u. 14.,
cégjegyzékszáma: 09 10 000162.

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
7.Fpk.09-07-000363/12. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 19. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) ROHR MONTAGE Építõ, Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság (4220 Hajdúböszörmény, Avar u. 37.; cégjegyzékszá-
ma: 09 09 012941; adószáma: 13427917-2-09) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
4244 Újfehértó, Debreceni u. 8.
A bíróság által kijelölt felszámoló: 198. sz. „Juris-In-

vest” Tanácsadó, Befektetõ és Szolgáltató Kft., 4100 Be-
rettyóújfalu, Tardy u. 1., cégjegyzékszáma: 09 09 005219.

A Heves Megyei Bíróság
3.Fpk.10-07-000349/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 16. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) JU-HÁZ Építõipari és Szolgáltató
Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (3231 Gyöngyös-
solymos, Szabadság út 171.; cégjegyzékszáma: 10 06
022011; adószáma: 23250787-2-10) adós fizetésképtelen-
ségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
JU-HÁZ Építõipari és Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING

Gazdasági Tanácsadó Rt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926.
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A Heves Megyei Bíróság
3.Fpk.10-07-000350/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 16. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Törös Egészségügyi Szolgáltató
Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (3000 Hatvan,
Zrínyi u. 32.; cégjegyzék száma: 10 06 022024; adószá-
ma: 23250873-2-10) adós fizetésképtelenségét megállapí-
totta és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Törös Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság
Nem bejegyzett elnevezése(i):
SUPERMED Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING

Gazdasági Tanácsadó Rt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926.

A Heves Megyei Bíróság
3.Fpk.10-07-000347/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 16. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) SZABRI Takarmánygyártó, Keres-
kedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás
alatt” (3281 Karácsond, Arany János u. 9. B ép .; cégjegy-
zékszáma: 10 06 023721; adószáma: 20585657-2-10) adós
fizetésképtelenségét megállapította és a felszámolását el-
rendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
SZABRI Kereskedelmi Betéti Társaság
SZABRI Takarmánygyártó, Kereskedelmi és Szolgál-

tató Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
3200 Gyöngyös, Dobó István út 26. 9. em. 4.
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.10-07-000351/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 16. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Ákos ’2002 Építõipari és Szolgál-
tató Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (3016 Bol-
dog, Cinka Panna utca 15.; cégjegyzékszáma: 10 06

024792; adószáma: 21154867-2-10) adós fizetésképtelen-
ségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
Ákos ’2002 Építõipari és Szolgáltató Betéti Társaság
Nem bejegyzett székhelye(i):
2194 Tura, Hajnal utca 20.
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.10-07-000332/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 16. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) BARKA-BÁRKA 2003 Futárpostai
Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság „végelszá-
molás alatt” (3023 Petõfibánya, Ifjúság út 4.; cégjegyzék-
száma: 10 06 025364; adószáma: 21562965-2-10) adós fi-
zetésképtelenségét megállapította és a felszámolását elren-
delte.

Elõzõ elnevezése(i):
BARKA-BÁRKA 2003 Futárpostai Szolgáltató és Ke-

reskedelmi Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING

Gazdasági Tanácsadó Rt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926.

A Heves Megyei Bíróság
4.Fpk.10-07-000274/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 25. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) CONTAKT-TEAM Útépítõ és
Szolgáltató Betéti Társaság (3281 Karácsond, Bartók
Béla út 1.; cégjegyzékszáma: 10 06 025744; adószáma:
21444498-2-10) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1084 Budapest, Lovassy L. u. 6. fszt. 9.
Nem bejegyzett székhelye(i):
4834 Tiszakerecseny, Árpád út 53.
A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállal-

kozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649.
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A Heves Megyei Bíróság
3.Fpk.10-07-000333/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 16. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) AGRO-KER Termelõ és Keres-
kedelmi Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (3360
Heves, Mária út 25.; cégjegyzékszáma: 10 06 025876;
adószáma: 21966950-2-10) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
AGRO-KER Termelõ és Kereskedelmi Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING

Gazdasági Tanácsadó Rt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926.

A Heves Megyei Bíróság
3.Fpk.10-07-000286/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 15. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) INTRO-FOOD Húsipari Keres-
kedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(3397 Maklár, Rozmaring u. 24.; cégjegyzékszáma: 10 09
022259; adószáma: 11171854-2-10) adós fizetésképtelen-
ségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
KONWER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fele-

lõsségû Társaság
KONWER Gyógyászati Termékgyártó és Forgalmazó

Korlátolt Felelõsségû Társaság
KONWER Húsipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kor-

látolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
3300 Eger, Széchenyi István u. 6.
3300 Eger, Kistályai út 8.
3300 Eger, Szálloda u. 5.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CSABAHOLDING

Kft., 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I/4., cégjegyzékszá-
ma: 01 09 683720.

A Heves Megyei Bíróság
4.Fpk.10-07-000271/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 21. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) „DEÁK-HÚS” HÚSÁRU KE-
RESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT

FELELÕSSÉGÛ TÁRSASÁG (3214 Nagyréde, Atkári
út 84.; cégjegyzékszáma: 10 09 026237; adószáma:
13382775-2-10) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállal-
kozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649.

A Heves Megyei Bíróság
3.Fpk.10-07-000348/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 16. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) FERCO TRANS Fuvarozó, Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság „végelszámolás alatt” (3378 Mezõszemere, Árpád
u. 44.; cégjegyzékszáma: 10 09 026547; adószáma:
13259998-2-10) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):

FERCO TOOL Szerszámgyártó és Kereskedelmi Kor-
látolt Felelõsségû Társaság

FERCO TRANS Fuvarozó, Kereskedelmi és Szolgál-
tató Korlátolt Felelõsségû Társaság

Elõzõ székhelye(i):

1073 Budapest, Erzsébet krt. 19. 3. em. 33.

A bíróság által kijelölt felszámoló: MÁTRAHOLDING
Gazdasági Tanácsadó Rt., 1146 Budapest, Cházár András
u. 9., cégjegyzékszáma: 01 10 043926.

A Heves Megyei Bíróság
4.Fpk.10-07-000259/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 25. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Barta Bau 2006. Építõipari, Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság (3325 Noszvaj, Deák Ferenc út 24.; cégjegyzékszáma:
10 09 027042; adószáma: 13744944-2-10) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállal-
kozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649.
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A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
3.Fpk.11-07-070150/12. 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) RR METAL Kereskedelmi és Szol-
gáltató Betéti Társaság (2800 Tatabánya, Sárberki ltp.
217. 4. em. 14.; cégjegyzékszáma: 11 06 009008; adószá-
ma: 21931099-2-11) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

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
1.Fpk.11-07-070363/9. 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) KÓ-DIS Építõipari és Szolgáltató
Betéti Társaság (2800 Tatabánya, Ságvári E. u. 23.
fszt. 3.; cégjegyzékszáma: 11 06 009553; adószáma:
22212474-2-11) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Dual-Perfekt Gazda-
sági Tanácsadó Kft., 1111 Budapest, Karinthy F. u. 4–6.
II. em. 2., cégjegyzékszáma: 01 09 717900.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
4.Fpk.11-07-070703/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 26. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) ÉSZAK OLAJA Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2911 Mo-
csa, Csillag u. 101.; cégjegyzékszáma: 11 09 003946; adó-
száma: 11196118-2-11) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Nem bejegyzett székhelye(i):
3300 Eger, Bernai út 2.
3300 Eger, Bervai út 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: DELTA NOVA Fel-

számoló és Tanácsadó Kft., 2890 Tata, Ady E. u. 67., cég-
jegyzékszáma: 11 09 002635.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
3.Fpk.11-07-070236/10. 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) CS-M Számviteli Korlátolt
Felelõsségû Társaság (2500 Esztergom, Jókai út 8.; cég-
jegyzékszáma: 11 09 009616; adószáma: 13134699-2-11)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Jogelõd(ök):
Agreement Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Korlátolt

Felelõsségû 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
1.Fpk.11-07-070151/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 30. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) N-PLAN 2005 Ingatlanforgalma-
zó és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2890
Tata, Akácos utca 9.; cégjegyzékszáma: 11 09 012269;
adószáma: 13464013-2-11) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
N-INVEST 2005 Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató

Korlátolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
1163 Budapest, Enikõ u. 7. 3. em. 7.
2220 Vecsés, Gyár u. 3.
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.12-07-000246/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 24. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) FASHION DONI Kereske-
delmi és Szolgáltató Betéti Társaság „végelszámolás
alatt” (3104 Salgótarján, Hársfa út 29.; cégjegyzékszáma:
12 06 003960; adószáma: 20790655-3-12) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

2007/48. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 3447



Elõzõ elnevezése(i):
FASHION DONI Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti

Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: NOVENT Vállalko-

zásfejlesztési, Kereskedelmi és Továbbképzõ Kft., 3100
Salgótarján, Kun utca 2., cégjegyzékszáma: 12 09 000931.

A Nógrád Megyei Bíróság
4.Fpk.12-07-000103/12. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 17. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) „SILEM” Szállító, Javító és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (3100 Salgó-
tarján, Vasvári Pál út 6.; cégjegyzékszáma: 12 09 001132;
adószáma: 10544295-2-12) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
3144 Mátranovák, Hárs u. 7.
Nem bejegyzett székhelye(i):
3100 Salgótarján, Vasvári Pál út 6.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CMB Holding Gaz-

dasági, Mûszaki Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság, 1164 Budapest, Jövendõ u. 3., cégjegyzékszáma: 01
09 160583.

A Nógrád Megyei Bíróság
4.Fpk.12-07-000222/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 27. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) PITYU-BAND Építõipari, Szol-
gáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság (3133 Magyargéc, Béke utca 2.; cégjegyzékszáma:
12 09 003906; adószáma: 12844625-2-12) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
3133 Magyargéc, József Attila út 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CMB Holding Gaz-

dasági, Mûszaki Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társa-
ság, 1164 Budapest, Jövendõ u. 3., cégjegyzékszáma: 01
09 160583.

A Nógrád Megyei Bíróság
2.Fpk.12-07-000241/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 24. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) „ROHRKER” Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (3060 Pász-
tó, Csohány K. út 32.; cégjegyzékszáma: 12 09 003950;
adószáma: 10450516-2-12) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1039 Budapest, Zsirai u. 14.
1213 Budapest, Kupper u. 11.
6000 Kecskemét, Serleg u. 14.
2193 Galgahévíz, Fõ u. 90.
A bíróság által kijelölt felszámoló: NOVENT Vállalko-

zásfejlesztési, Kereskedelmi és Továbbképzõ Kft., 3100
Salgótarján, Kun utca 2., cégjegyzékszáma: 12 09 000931.

A Pest Megyei Bíróság
2.Fpk.13-06-001578/17. 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) VEFI Mérnöki Iroda Betéti Tár-
saság (3070 Bátonyterenye, Ózdi út 11.; elõzõ székhelye:
2030 Érd, Torockói u. 4.; cégjegyzékszáma: 12 06
005345; adószáma: 26441964-2-12) 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
11.Fpk.13-07-001136/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 27. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) „Kõris” Mezõgazdasági Beszerzõ
és Értékesítõ Szövetkezet (2750 Nagykõrös, Reviczky
utca 4.; cégjegyzékszáma: 13 02 051048; adószáma:
12651366-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: „TREND” Gazda-
sági Képviseleti Kft., 1024 Budapest, Lövõház u. 16/B
II/17., cégjegyzékszáma: 01 09 867547.
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A Pest Megyei Bíróság
5.Fpk.13-07-000984/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 19. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) RONIN 47 Szolgáltató Közkere-
seti Társaság (2366 Kakucs, Gizella utca 53.; cégjegyzék-
száma: 13 03 031387; adószá-ma: 21785362-2-13) 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
12.Fpk.13-07-001097/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 20. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) BAKOS Auto Export-Import
Kereskedelmi Betéti Társaság „végelszámolás alatt”
(2300 Ráckeve, Templomkert 1. A ép. I/3., fióktelepei:
6090 Kunszentmiklós, Rákóczi u. 64., 1194 Budapest,
Nagykõrösi út 162.; cégjegyzékszáma: 13 06 019501; adó-
száma: 24549839-2-13) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: AGRO ALBA Szol-
gáltató Zrt., 1055 Budapest, Stollár Béla u. 3/A V/1., cég-
jegyzékszáma: 01 10 043170.

A Pest Megyei Bíróság
6.Fpk.13-07-001649/7. 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) BODNÁR MIKLÓS ÉS
TÁRSA Szállítási és Szolgáltató Betéti Társaság (2113
Erdõkertes, Szatmári út 2.; cégjegyzékszáma: 13 06
029444; adószáma: 24625102-2-13) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: AGRO ALBA Szol-
gáltató Zrt., 1055 Budapest, Stollár Béla u. 3/A V/1., cég-
jegyzékszáma: 01 10 043170.

A Pest Megyei Bíróság
4.Fpk.13-07-001874/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 21. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) S-N 98 Kereskedelmi és Szolgáltató
Betéti Társaság (2337 Délegyháza, Némedi u. 1.; cégjegy-
zékszáma: 13 06 030415; adószáma: 24629034-2-13) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: SERATUS Vagyon-
értékelõ Zrt., 1091 Budapest, Üllõi út 51., cégjegyzékszá-
ma: 01 10 041596.

A Pest Megyei Bíróság
6.Fpk.13-06-002677/16. 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) KORÉH és Tsa Faipari, Építõipari
és Szolgáltató Betéti Társaság (2330 Dunaharaszti, Tur-
ján utca 17.; cégjegyzékszáma: 13 06 031843; adószáma:
20181459-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: MININVEST Va-
gyonhasznosító Zrt., 1137 Budapest, Radnóti M. u. 40.
VI. em. 3., cégjegyzékszáma: 01 10 044328.

A Pest Megyei Bíróság
2.Fpk.13-07-000704/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 18. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) MARIBIMOB Szolgáltató és Ke-
reskedelmi Betéti Társaság (2085 Pilisvörösvár, Dózsa
György út 79.; cégjegyzékszáma: 13 06 035068; adószá-
ma: 20553005-2-13) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Dual-Perfekt Gazda-
sági Tanácsadó Kft., 1111 Budapest, Karinthy F. u. 4–6.
II. em. 2., cégjegyzékszáma: 01 09 717900.
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A Pest Megyei Bíróság
2.Fpk.13-07-001208/6. 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) ART-KERT Kereskedelmi és Szol-
gáltató Betéti Társaság (2040 Budaörs, Szabadság
u. 304.; cégjegyzékszáma: 13 06 040125; adószáma:
29063745-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Dual-Perfekt Gazda-
sági Tanácsadó Kft., 1111 Budapest, Karinthy F. u. 4–6.
II. em. 2., cégjegyzékszáma: 01 09 717900.

A Pest Megyei Bíróság
8.Fpk.13-07-001144/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 18. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) YUCCA 2001. Kertészeti, Keres-
kedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (2030 Érd,
Tokaji utca 9.; cégjegyzékszáma: 13 06 044728; adószá-
ma: 21390162-2-13) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Dual-Perfekt Gazda-
sági Tanácsadó Kft., 1111 Budapest, Karinthy F. u. 4–6.
II. em. 2., cégjegyzékszáma: 01 09 717900.

A Pest Megyei Bíróság
5.Fpk.13-06-000392/15. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 24. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) CENT-SE Kereskedelmi és Szolgál-
tató Betéti Társaság (2200 Monor, Avar utca 2/A; cég-
jegyzékszáma: 13 06 047125; adószáma: 21528013-2-13)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Fel-
számoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 33/A I/1., cégjegyzékszáma: 03 09 106294.

A Pest Megyei Bíróság
5.Fpk.13-07-001626/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 20. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Tûz és Vas Kereskedelmi és Szol-
gáltató Betéti Társaság (2117 Isaszeg, Május 1. út 31.
Fióktelepe: 1034 Budapest, Esõ u. 8. fszt. ép. 2. lház.; cég-
jegyzékszáma: 13 06 048039; adószáma: 21577615-2-13)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszá-
moló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40. II/16., cégjegyzékszáma: 01 10 045659.

A Pest Megyei Bíróság
12.Fpk.13-07-001324/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 13. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Field Trend Gazdasági Szolgálta-
tó és Kereskedelmi Betéti Társaság (2120 Dunakeszi,
Görgey A . u. 52.; cégjegyzékszáma: 13 06 048189; adó-
száma: 21585980-2-13) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: SERATUS Vagyon-
értékelõ Zrt., 1091 Budapest, Üllõi út 51., cégjegyzékszá-
ma: 01 10 041596.

A Pest Megyei Bíróság
4.Fpk.13-07-000412/8. 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) ALU-TEAM Ipari és Kereskedel-
mi Betéti Társaság (2184 Vácegres, Dózsa György út 47.,
Fióktelep: 2120 Dunakeszi, Bem u. 3. ); cégjegyzékszáma:
13 06 049048; adószáma: 21809110-2-13) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: NASZÁLYHOL-
DING-VÁC Tanácsadó és Szolgáltató Kft., 2600 Vác,
Széchenyi u. 10–12., cégjegyzékszáma: 13 09 063541.
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A Pest Megyei Bíróság
8.Fpk.13-07-001312/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 17. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) OJKA Kereskedelmi és Szolgáltató
Betéti Társaság (2600 Vác, Csatamezõ dûlõ 5738/1.; cég-
jegyzékszáma: 13 06 052702; adószáma: 21989621-2-13)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Fel-
számoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 33/A I/1., cégjegyzékszáma: 03 09 106294.

A Pest Megyei Bíróság
11.Fpk.13-07-001621/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 25. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) A.L.S. TRADE Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (2030 Érd, Egervári u. 38.,
elõzõ címe 1152 Budapest, Szentmihályi út 131–63/B.
III/10.; cégjegyzékszáma: 13 06 054415; adószáma:
20359320-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Zrt., 1061 Budapest, Paulay
E. u. 45., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Pest Megyei Bíróság
7.Fpk.13-06-002624/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 13. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) FÜRJLAND Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (2016 Leányfalu, Mátyás ki-
rály u. 38.; cégjegyzékszáma: 13 06 055293; adószáma:
22206211-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: NASZÁLYHOL-
DING-VÁC Tanácsadó és Szolgáltató Kft., 2600 Vác,
Széchenyi u. 10–12., cégjegyzékszáma: 13 09 063541.

A Pest Megyei Bíróság
5.Fpk.13-07-001522/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 24. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) QL 2000 Info Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (2030 Érd, Platánfa u. 21.
Telephelye: 2030 Érd, Iparos u. 20.; cégjegyzékszáma:
13 06 056494; adószáma: 20943798-2-42) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszá-
moló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40. II/16., cégjegyzékszáma: 01 10 045659.

A Pest Megyei Bíróság
8.Fpk.13-07-001118/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 16. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) CONSENSUS Építéstervezõ,
Építésszervezõ és Ingatlanközvetítõ Korlátolt Felelõs-
ségû Társaság (2025 Visegrád, Mátyás király u. 68.; cég-
jegyzékszáma: 13 09 060843; adószáma: 10323845-2-13)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: TAXCO Vagyon-
kezelõ és Gazdasági Szakértõ Kft., 1145 Budapest, Jávor
u. 11/A, cégjegyzékszáma: 15 09 065077.

A Pest Megyei Bíróság
6.Fpk.13-07-001553/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 17. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) VINDIVIDUUM Termelõ és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2045 Tö-
rökbálint, Ida major; cégjegyzékszáma: 13 09 066271;
adószáma: 10806560-2-13) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: AGRO ALBA Szol-
gáltató Zrt., 1055 Budapest, Stollár Béla u. 3/A V/1., cég-
jegyzékszáma: 01 10 043170.
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A Pest Megyei Bíróság
11.Fpk.13-07-001654/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 25. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Pflaumen Gyümölcstermesztõ és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2730
Albertirsa, Szentmártoni u. 37.; cégjegyzékszáma: 13 09
066649; adószáma: 10826654-2-13) 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
8.Fpk.13-07-001205/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 17. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) DEÁK és KOVÁCS Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft. (2351 Alsónémedi, Kápolna u. 76.; cég-
jegyzékszáma: 13 09 068154; adószáma: 10926170-2-13)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
KOVÁCS és Társai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
A bíróság által kijelölt felszámoló: SERATUS Vagyon-

értékelõ Zrt., 1091 Budapest, Üllõi út 51., cégjegyzékszá-
ma: 01 10 041596.

A Pest Megyei Bíróság
8.Fpk.13-07-001714/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 25. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Ti-Sza Zollker Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2046 Tö-
rökbálint-DEPO, Hosszúrét 0 064. hrsz.; cégjegyzékszá-
ma: 13 09 082886; adószáma: 12389755-2-13) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1122 Budapest, Moszkva tér 14. 1. em. 2.
A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszá-

moló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40. II/16., cégjegyzékszáma: 01 10 045659.

A Pest Megyei Bíróság
12.Fpk.13-07-001742/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 26. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) TK-VÍZ Termelõ és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (2747 Törtel, Szent Ist-
ván tér 1. Telephelye: 2747 Törtel, Szent István tér 2.; cég-
jegyzékszáma: 13 09 086522; adószáma: 12557561-2-13)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: STANDARD Fel-
számoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi
út 33/A I/1., cégjegyzékszáma: 03 09 106294.

A Pest Megyei Bíróság
6.Fpk.13-07-001093/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 4. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) JAZZ NET MÉDIA Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2600
Vác, Temetõ út 18. fszt. 4.; cégjegyzékszáma: 13 09
087894; adószáma: 12642667-2-13) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: AGRO ALBA Szol-
gáltató Zrt., 1055 Budapest, Stollár Béla u. 3/A V/1., cég-
jegyzékszáma: 01 10 043170.

A Pest Megyei Bíróság
5.Fpk.13-07-001052/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 24. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) PROFI-PARKETT Szolgáltató és
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (2085 Pi-
lisvörösvár, Fõ utca 38. Fióktelepe: 1033 Budapest, Szent-
endrei út 113.; cégjegyzékszáma: 13 09 097833; adószá-
ma: 13218214-2-13) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: SERATUS Vagyon-
értékelõ Zrt., 1091 Budapest, Üllõi út 51., cégjegyzékszá-
ma: 01 10 041596.
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A Pest Megyei Bíróság
11.Fpk.13-07-001246/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 26. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) SKORPIÓ SECURITY Vagyon-
védelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(2000 Szentendre, Kõfaragó u. 3.; cégjegyzékszáma:
13 09 101157; adószáma: 12293548-2-13) adós felszámo-
lását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: SERATUS Vagyon-
értékelõ Zrt., 1091 Budapest, Üllõi út 51., cégjegyzékszá-
ma: 01 10 041596.

A Pest Megyei Bíróság
7.Fpk.13-07-000966/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 21. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Béla 2005 Szolgáltató Korlá-
tolt Felelõsségû Társaság (2637 Perõcsény, Börzsönyi
utca 27. Fióktelepei: 2510 Dorog, Mária u. 31/B, 2510
Dorog, Mária u. 31/C; cégjegyzékszáma: 13 09 104956;
adószáma: 13573575-2-13) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Cél Gazdasági Kft.,
1095 Budapest, Soroksári út 138., cégjegyzékszáma: 01
09 705817.

A Pest Megyei Bíróság
11.Fpk.13-07-001268/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 25. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) ELODEA Könyvelõiroda Korlátolt
Felelõsségû Társaság (2009 Pilisszentlászló, Tölgyfa utca
98/2., elõzõ címe 1036 Budapest, Nagyszombat u. 1.; cég-
jegyzékszáma: 13 09 106569; adószáma: 12715921-2-13)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: VADÁSZ & PART-
NERS Felszámoló, Vagyonfelügyelõ és Tanácsadó Kft.,
1112 Budapest, Neszmélyi u. 44., cégjegyzékszáma: 01 09
266939.

A Pest Megyei Bíróság
5.Fpk.13-07-001328/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 19. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) PENTAGONFILM Kereskedel-
mi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2112
Veresegyház, Csomádi út 26.; cégjegyzékszáma: 13 09
107533; adószáma: 12635757-2-13) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Dual-Perfekt Gazda-
sági Tanácsadó Kft., 1111 Budapest, Karinthy F. u. 4–6.
II. em. 2., cégjegyzékszáma: 01 09 717900.

A Pest Megyei Bíróság
2.Fpk.13-07-001039/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 25. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) TECHNOLÓGIA-2001 Épület-
gépész, Környezetvédelmi és Kereskedelmi Korlátolt
Felelõsségû Társaság (2336 Dunavarsány, Kossuth
utca 8.; elõzõ székhelye: 1094 Budapest, Tompa u. 13.
1. em. 3.; cégjegyzékszáma: 13 09 107855; adószáma:
12190115-2-13) adós felszámolását fõeljárásként elren-
delte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Dual-Perfekt Gazda-
sági Tanácsadó Kft., 1111 Budapest, Karinthy F. u. 4–6.
II. em. 2., cégjegyzékszáma: 01 09 717900.

A Pest Megyei Bíróság
8.Fpk.13-07-001267/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 20. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) HAJASBABA 2000 Kereskedel-
mi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2015
Horány (Szigetmonostor), Bokréta u. 32.; cégjegyzékszá-
ma: 13 09 109960; adószáma: 11817855-2-13) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
1022 Budapest, Marczibányi tér 10. fszt. 4.
1222 Budapest, Leányka u. 14.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: SERATUS Vagyon-
értékelõ Zrt., 1091 Budapest, Üllõi út 51., cégjegyzékszá-
ma: 01 10 041596.

A Pest Megyei Bíróság
8.Fpk.13-07-001356/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 13. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) PERFORM Építõipari és Szolgál-
tató Korlátolt Felelõsségû Társaság (2682 Püspökhat-
van, Szabadság út 69.; cégjegyzékszáma: 13 09 112393;
adószáma: 13464453-2-13) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: TAXCO Vagyon-
kezelõ és Gazdasági Szakértõ Kft., 1145 Budapest, Jávor
u. 11/A, cégjegyzékszáma: 15 09 065077.

A Somogy Megyei Bíróság
4.Fpk.14-07-000351/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. szeptember 27. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) NAGY és TÁRSA Mezõgaz-
dasági Betéti Társaság „végelszámolás alatt” (7570
Barcs Virág u. 13.; cégjegyzékszáma: 14 06 302988; adó-
száma: 25253353-2-14) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
NAGY és TÁRSA Mezõgazdasági Betéti Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: ÁFI Felszámoló és

Vagyonkezelõ Rt., 1055 Budapest, Szent István krt. 1.
I. emelet, cégjegyzékszáma: 01 10 042854.

A Somogy Megyei Bíróság
4.Fpk.14-07-000085/15. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 16. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Tengeri Trade Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (7400
Kaposvár, Anna út 6. 3. em.; cégjegyzékszáma: 14 09
305609; adószáma: 13141059-2-14) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: A CONT ( O)-ROLL
Kft., 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 40–41., cég-
jegyzékszáma: 01 09 681843.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
6.Fpk.15-07-000437/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 26. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) AKIM-TRADE Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság (4400 Nyíregyháza, Kert
köz 9. 3. em. 15.; cégjegyzékszáma: 15 06 093177; adó-
száma: 22103637-2-15) adós fizetésképtelenségét megál-
lapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ADÓAKTUÁL
Könyv- és Adószakértõi, valamint Kereskedelmi Kft.,
4400 Nyíregyháza, Rákóczi u. 18–20., 4401 Pf. 69., cég-
jegyzékszáma: 15 09 060631.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-07-000279/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 5. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) PILLÉR Plusz Termelõ és Szolgál-
tató Betéti Társaság (5000 Szolnok, Ságvári krt. 4.; cég-
jegyzékszáma: 16 06 009865; adószáma: 21020780-2-16)
adós felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
PILLÉR Plusz Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató

Betéti Társaság
Elõzõ székhelye(i):
6729 Szeged, Bori Mihály u. 23.
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
1.Fpk.16-07-000287/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 5. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) CHEMOPLAST Mûanyagipari
segédanyag gyártó és feldolgozó kft. (5000 Szolnok,
Abonyi u. 2/A; cégjegyzékszáma: 16 09 000765; adószá-

3454 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2007/48. szám



ma: 10384259-2-16) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Dr. FELSÕ Vállal-
kozás-szervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest,
Dob u. 52. II/1., cégjegyzékszáma: 01 09 679649.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-07-000295/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 5. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) AGRO-VEND SZOL Mezõgaz-
dasági, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõs-
ségû Társaság (5244 Tiszaszõlõs, Fõ út 102.; cégjegyzék-
száma: 16 09 004761; adószáma: 11503806-2-16) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
5244 Tiszaszõlõs, Szarvas S. u. 40.
5350 Tiszafüred, Holt-Tiszapart 1442/18. hrsz.
5244 Tiszaszõlõs, Szarvas S. u. 40.
A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereske-

delmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Rt., 1134 Buda-
pest, Klapka u. 6., cégjegyzékszáma: 01 10 041640.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság
1.Fpk.16-07-000304/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 30. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) MÁTRIX-LAP Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (5000 Szol-
nok, József Attila u. 83.; cégjegyzékszáma: 16 09 006512;
adószáma: 12682986-2-16) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: REAL-HOLDING
Felszámoló, Vagyonkezelõ, Ipari és Szolgáltató Kft., 1132
Budapest, Victor Hugo u. 11–15., cégjegyzékszáma: 01 09
738760.

A Tolna Megyei Bíróság
9.Fpk.17-07-000162/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 31. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) MOLER-BAU Építõipari és

Szolgáltató Betéti Társaság (7090 Tamási, Szabadság
utca 37.; cégjegyzékszáma: 17 06 005270; adószáma:
21152092-2-17) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Kossuth Holding
Válságkezelõ és Felszámoló Zrt., 1061 Budapest, Paulay
Ede u. 45., cégjegyzékszáma: 01 10 044789.

A Tolna Megyei Bíróság
4.Fpk.17-07-000137/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 5. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) HERMA 2004 Építõipari, Keres-
kedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (7133 Fadd,
Mátyás király utca 76.; cégjegyzékszáma: 17 06 006025;
adószáma: 21964020-2-17) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
7134 Gerjen, Petõfi utca 26.
A bíróság által kijelölt felszámoló: CÉG FELÜGYE-

LET Kft. Cég Felügyelet Felszámoló, Végelszámoló Va-
gyonrendezõ és Csõd Kft., 1081 Budapest, Rákóczi út 59.,
cégjegyzékszáma: 01 09 566915.

A Tolna Megyei Bíróság
9.Fpk.17-07-000170/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 27. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) TOLNA-METÁL Ipari és Ke-
reskedelmi Betéti Társaság (7130 Tolna, Vörösmarty
utca 12.; cégjegyzékszáma: 17 06 006219; adószáma:
22184032-2-17) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: REORG Válság-
kezelõ és Felszámoló Kft., 1116 Budapest, Hengermalom
út 1., cégjegyzékszáma: 01 09 079347.

A Tolna Megyei Bíróság
9.Fpk.17-07-000165/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 27. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) CORAL Óra-Ékszer Kereskedel-
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mi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (7228
Döbrököz, Öreghegy u. 117.; cégjegyzékszáma: 17 09
001888; adószáma: 11283852-2-17) adós fizetésképtelen-
ségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: HUBERTUS Pénz-
ügyi, Gazdasági Tanácsadó Kft., 7624 Pécs, Hungária
u. 53/1., cégjegyzékszáma: 02 09 060077.

A Tolna Megyei Bíróság
4.Fpk.17-07-000161/7. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 31. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Márton Építõipari és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság (7100 Szekszárd, Kuruc
u. 18.; cégjegyzékszáma: 17 09 004549; adószáma:
12902466-2-17) adós fizetésképtelenségét megállapította
és a felszámolását elrendelte.

Jogelõd(ök):
MÁRTON Építõipari és Szolgáltató Egyéni Cég
A bíróság által kijelölt felszámoló: PÁTRIA CON-

SULT Gazdasági Tanácsadó és Vagyonkezelõ Rt., 1034
Budapest, Seregély u. 13., cégjegyzékszáma: 01 09
066529.

A Tolna Megyei Bíróság
9.Fpk.17-07-000155/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 31. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) NÉMETH Építõipari, Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(7081 Simontornya, Malom u. 113.; cégjegyzékszáma:
17 09 005197; adószáma: 13390318-2-17) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszá-
moló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1092 Budapest, Ferenc
krt. 40. II. em. 16., cégjegyzékszáma: 01 09 709120.

A Tolna Megyei Bíróság
4.Fpk.17-07-000139/6. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 2. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Food-Monitor Élelmiszeripari és

Mezõgazdasági Minõségvizsgáló Kereskedelmi és Szol-
gáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (7361 Kapos-
szekcsõ, Liget ltp. 10.; cégjegyzékszáma: 17 09 005281;
adószáma: 13457622-2-17) adós fizetésképtelenségét
megállapította és a felszámolását elrendelte.

Nem bejegyzett elnevezése(i):
Food-Control Élelmiszeripari és Mezõgazdasági Minõ-

ségvizsgáló Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fele-
lõsségû Társaság

A bíróság által kijelölt felszámoló: PÁTRIA CON-
SULT Gazdasági Tanácsadó és Vagyonkezelõ Rt., 1034
Budapest, Seregély u. 13., cégjegyzékszáma: 01 09
066529.

A Vas Megyei Bíróság
3.Fpk.18-07-000007/9. 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) K&M SECURITY Vagyonvédelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (9674
Vashosszúfalu, Kossuth Lajos utca 31.; cégjegyzékszáma:
18 09 105494; adószáma: 13046019-2-18) adós fizetés-
képtelenségét megállapította és a felszámolását elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
SAVARIA SECURITY Vagyonvédelmi és Szolgáltató

Korlátolt Felelõsségû Társaság
A bíróság által kijelölt felszámoló: HELP Kereskedel-

mi, Szolgáltató és Tanácsadó Kft., 9700 Szombathely,
Kiskar u. 1., cégjegyzékszáma: 18 09 000505.

A Veszprém Megyei Bíróság
4.Fpk.19-07-000280/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 26. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) Schalbert és Fiai Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (8247 Hi-
degkút, Hosszú utca 7. A ép .; cégjegyzékszáma: 19 09
502363; adószáma: 11336417-2-19) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

Elõzõ elnevezése(i):
TUTTI TRADE-L Kereskedelmi és Szolgáltató Korlá-

tolt Felelõsségû Társaság
Elõzõ székhelye(i):
8200 Veszprém, Haszkovó u. 39/C
8200 Veszprém, Damjanich utca 4. B lház.
8200 Veszprém, Viola u. 29.
8200 Veszprém, Halle utca 7. I. ép.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: VECTIGALIS Ál-
talános Vállalkozási Rt., 1051 Budapest, Mérleg u. 12.
V. lh. 7–8., cégjegyzékszáma: 01 10 044074. (A helyi ki-
rendeltség címe: 8200 Veszprém, Egyetem u. 9.)

A Veszprém Megyei Bíróság
4.Fpk.19-05-000499/20. 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) „GARNIZON 21” Kultu-
rális, Idegenforgalmi, Turisztikai és Szolgáltató Korlá-
tolt Felelõsségû Társaság (8200 Veszprém, Haszkovó
utca 31. D ép . fszt. 3.; cégjegyzékszáma: 19 09 504395;
adószáma: 11672568-2-19) adós felszámolását fõeljárás-
ként elrendelte.

Elõzõ székhelye(i):
8200 Veszprém, Haszkovó u. 31/D fszt. 3.
8200 Veszprém, Eötvös út 4.
A bíróság által kijelölt felszámoló: A CONT ( O)-ROLL

Kft., 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 40–41., cég-
jegyzékszáma: 01 09 681843.

A Veszprém Megyei Bíróság
4.Fpk.19-07-000176/10. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 15. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) „REAL 8500” Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (8500 Pápa,
Harmadik utca 34.; cégjegyzékszáma: 19 09 505222; adó-
száma: 11955038-2-19) adós felszámolását fõeljárásként
elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: Cég-Felügyelet Fel-
számoló, Végelszámoló, Vagyonrendezõ és Csõdkezelõ
Kft., 1081 Budapest, Rákóczi u. 59., cégjegyzékszáma:
01 09 566915.

A Veszprém Megyei Bíróság
6.Fpk.19-07-000257/8. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 29. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) ACTION INTERNATIONAL
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-

saság (8251 Zánka, Kossuth Lajos u. 9/B; cégjegyzékszá-
ma: 19 09 506491; adószáma: 12865521-2-19) adós fel-
számolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ECONOMIX Köz-
gazdász Egyetemi Rt., 1115 Budapest, Ildikó u. 21., cég-
jegyzékszáma: 01 10 041303.

A Veszprém Megyei Bíróság
6.Fpk.19-07-000255/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 19. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) WHITE-PLAST Ingatlanforgal-
mazó, Gyártó és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság (8100 Várpalota, Bányabekötõ utca 6.; cégjegyzék-
száma: 19 09 508042; adószáma: 13440509-2-19) adós
felszámolását fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: ECONOMIX Köz-
gazdász Egyetemi Rt., 1115 Budapest, Ildikó u. 21., cég-
jegyzékszáma: 01 10 041303.

A Veszprém Megyei Bíróság
6.Fpk.19-07-000264/9. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 30. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) STYLUS MOTOR 2006 Autósze-
relõ és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
(8330 Sümeg, Építõk utca 23.; cégjegyzékszáma: 19 09
508738; adószáma: 13688239-2-19) adós felszámolását
fõeljárásként elrendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: A CONT ( O)-ROLL
Kft., 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 40–41., cég-
jegyzékszáma: 01 09 681843.

A Zala Megyei Bíróság
2.Fpk.20-06-020135/20. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. április 7. napján jogerõre emelke-
dett végzésével a(z) Zalaegerszegi Motorosrepülõ Klub
(8900 Zalaegerszeg, Andráshida Repülõtér) adós felszá-
molását fõeljárásként elrendelte.
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A bíróság által kijelölt felszámoló: EC-CONT Gazda-
sági-ellenõrzõ és Vagyonértékelõ Kft, 1064 Budapest,
Rózsa u. 71., cégjegyzékszáma: 01 09 712191. (A helyi ki-
rendeltség címe: 8900 Zalaegerszeg, Ady E. u. 4.)

A Zala Megyei Bíróság
1.Fpk.20-07-020256/5. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. november 25. napján jogerõre
emelkedett végzésével a(z) OLIMPIA-SPORT IMPEX
Kereskedelmi Betéti Társaság (8800 Nagykanizsa, Er-
zsébet tér 16.; cégjegyzékszáma: 20 06 037243; adószá-
ma: 21364860-2-20) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

Elõzõ székhelye(i):
8800 Nagykanizsa, Péterfai u. 11. B ép.

A bíróság által kijelölt felszámoló: KERSZI Kereske-
delmi és Pénzügyi Szervezési Tanácsadó Zrt., 1135 Buda-
pest, Csata u. 11., cégjegyzékszáma: 01 10 041640.

A Zala Megyei Bíróság
2.Fpk.20-07-020327/4. sz. végzése

felszámolás megindításának közzétételérõl

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzé-
tételét, hogy a(z) 2007. október 25. napján jogerõre emel-
kedett végzésével a(z) BERTY-TEX Kereskedelmi Kor-
látolt Felelõsségû Társaság (8900 Zalaegerszeg, Erkel
Ferenc u. 29/2.; cégjegyzékszáma: 20 09 065094; adószá-
ma: 12705867-2-20) adós felszámolását fõeljárásként el-
rendelte.

A bíróság által kijelölt felszámoló: HUBERTUS Pénz-
ügyi, Gazdasági Tanácsadó Kft., 7624 Pécs, Hungária
u. 53/1., cégjegyzékszáma: 02 09 060077.
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KÖZLEMÉNY

az „Önkormányzati Rendeletek Jogszabálytára” program folyamatos végrehajtásáról

A Magyar Hivatalos Közlönykiadó a Magyar Közlöny Hivatalos Értesítõjének 2007. augusztus 24-ei (2007/34.) szá-
mában (1987–1990 oldal) megjelent „Önkormányzati Rendeletek Jogszabálytára” programra történõ jelentkezés határ-
idejét – a helyi önkormányzatok érdeklõdésére tekintettel – folyamatossá teszi.

Erre tekintettel a 2007. szeptember 25-én kelt közleményben módosított felhívás 4.2. pontja az alábbiakra módosul:

Területek
Ajánlattételi

határidõ
Ajánlatok elbírálásának
legkésõbbi határideje

Program megvalósításának
várható kezdete

Helyi Hivatalos Lap folyamatos A beérkezést követõ hónap utolsó napja A döntést követõ hónap utolsó napja

Önkormányzati Jogszabálytár folyamatos A beérkezést követõ hónap utolsó napja A döntést követõ hónap utolsó napja

KÖJÜR Terminál folyamatos A beérkezést követõ hónap utolsó napja A döntést követõ hónap utolsó napja

A felhívás teljes szövege és jelentkezéshez szükséges ûrlapok a Magyar Hivatalos Közlönykiadó www.mhk.hu hon-
lapjáról letölthetõk.

2007. november 27.
Dr. Kodela László s. k.,

elnök-vezérigazgató



CÉGHIRDETMÉNYEK

Felhívás vagyon értékesítésére

A Duna Audit Könyvszakértõ Iroda Kft. (Cg.:
[01 09 162918]; nyíregyházi iroda: 4400 Nyíregyháza, Jó-
kai tér 3. II. 7.; e-mail cím: k.szer-va-ker@chello.hu) mint
a Kiss és Társai Acélkereskedelmi és Feldolgozó Kft.
„f. a.” (Cg.: [15 09 066084]; 4400 Nyíregyháza, Kõris
u. 29.) Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság által kije-
lölt felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíti a társaság alábbi ingatlanát.
I. Ingatlan
– Az ingatlan Nyíregyháza 6843/23. hrsz.-on fekvõ

„üzemi terület” megnevezésû, 2510 m2 területû telekrész,
mely a valóságban Nyíregyháza, Derkovits u. 106. sz. alatt
található.

Az ingatlanon egy darab csarnoképület található, mely-
nek alapterülete a toldásokkal együtt 1810 m2.

A csarnok egy egységes telep része (a volt Vasipari Szö-
vetkezet telepe), mely telep komplex közmûvel ellátott,
így a megosztások után ezen ingatlan is részlegesen köz-
mûvesített lett.

A csarnok szokványos acélszerkezetû magastetõs épü-
let, két hajós, hosszanti irányú tetõbevilágítóval. Az ingat-
lanhoz tartozó udvari telekrész betonburkolattal ellátott.

Az ingatlan jelenleg bérlet formájában van hasznosítva, a
vevõ döntése, hogy a bérleti szerzõdést meghosszabbítja,
vagy felmondja.

Irányár: 46 520 000 Ft + áfa.
Bánatpénz: 2 800 000 Ft.
II. A pályázaton való részvétel feltétele
A pályázatot postai úton, kettõs borítékban kell benyúj-

tani a pályázatot kiíró Duna Audit Kft. nyíregyházi iroda
(4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. II. 7.) címére, a borítékon
tüntessék fel, hogy „Pályázat a Kiss és Társai Kft. f. a. va-
gyontárgyaira”.

A pályázat beérkezésének határideje:

2007. december 7. (péntek) 12 óra.

Az ajánlatokat tartalmazó borítékok felbontására és a
pályázat elbírálására közjegyzõ jelenlétében kerül sor, a
beküldési határidõt követõ 8 napon belül.

A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy megfele-
lõ ajánlat hiányában bármely pályázatot indoklás nélkül
eredménytelennek nyilvánítson.

Amennyiben egyazon vagyontárgyra több – a vételár
vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérõ – árajánlat ér-
kezik, a felszámoló ártárgyalást tûz ki, melynek idõpontjá-
ról és helyérõl az érintett feleket írásban értesíti.

Az ártárgyalás során az ajánlatok az ajánlati ár emelésé-
vel módosíthatóak.

A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítás Varga
Zsolttól kérhetõ a 06 (42) 500-077, vagy a 06 (20)
464-7505-ös telefonszámokon.

A pályázatnak tartalmazni kell a pályázó adatait (társa-
ság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, vagy ér-
keztetett társasági szerzõdést, aláírási címpéldányt), a pá-
lyázat során eljárásra jogosult személy meghatalmazását,
az ajánlott vételárat, amelyen felül a vevõ köteles fizetni a
szerzõdéskötés költségeit.

A nyertes pályázóval az adásvételi szerzõdést 8 napon
belül megkötjük. A bánatpénz a vételárba beszámít, ered-
ménytelen pályázat esetén 8 napon belül visszafizetésre
kerül. A teljes vételárat a szerzõdéskötést követõ 8 napon
belül kell megfizetni.

Felszámoló felhívja az elõvásárlási joggal rendelkezõk
figyelmét, hogy az elõvásárlási jog gyakorlására irányuló
szándékukat, a pályázat benyújtásának idõpontjáig írásban
jelentsék be a felszámoló szervezet felé.

Pályázat érvényességének feltétele, hogy a megjelölt
bánatpénz a pályázat benyújtásának idõpontjáig befizetés-
re kerüljön a Kiss és Társai Kft. „f. a.” MKB Bank Rt.-nél
vezetett 10300002-27001822-00003285 számú szám-
lájára.

A meghirdetett vagyontárgyak elõzetesen egyeztetett
idõpontban megtekinthetõk.

A KERSZI Zrt. (Cg.: [01 10 041640]; 1134 Budapest,
Csata u. 11.) mint a Túrmelléki Szövetkezet „f. a.”
(Cg.: [15 02 050545]; 4954 Sonkád, Rákóczi u. 49.)
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság 7. Fpk.
15-04-000758/6. számú végzéssel kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíti a társaság alábbi vagyontárgyait.
I. Ingatlan
1. A milotai 119/2. hrsz.-ú „kivett, beépítetlen terület”

megnevezésû 727 m2 alapterületû beépítetlen ingatlant,
amely a valóságban a település belterületén a Sport utcá-
ban található. Az ingatlanra közmûvek nincsenek bevezet-
ve, kizárólag a 120/2. hrsz.-ú ingatlannal együtt kerül érté-
kesítésre.

Az ingatlan irányára:
– Telek: 100 000 Ft + áfa
– Felülépítmények:
Összesen: 120 000 Ft (áfával)
Bánatpénz: 6000 Ft
2. A milotai 120/2. hrsz.-ú „kivett, húsfeldolgozó”

megnevezésû 2631 m2 alapterületû ingatlant, amely a
valóságban Milota településen a Sport utcában találha-
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tó. Az ingatlanon két épület helyezkedik el, a húsfeldol-
gozó és a húsbolt. Az ingatlanon található 605 m2 terüle-
tû fõépület, amely tégla falazatú, tetõszerkezete hullám-
pala. A belsõ burkolat simított beton. Az épületet 12 éve
építették, 3 éve nem használják, így a belsõ terei lepusz-
tultak. Az épület tetõterébõl 270 m2 beépítésre került.
Az épületben a gépészeti és a vizes szerelvények hiá-
nyoznak. Az elektromos hálózat mûködik, a víz- és a
földgázhálózatra az ingatlan rá van kötve, a szennyvíz-
kezelés házilagos.

Az ingatlan irányára:
– Telek: 400 000 Ft + áfa
– Felülépítmények: 8 000 000 Ft + áfa
Összesen: 10 080 000 Ft (áfával)
Bánatpénz: 600 000 Ft
II. Pályázati feltételek:
– A pályázat benyújtásának idõpontja:

2007. december 7. 12 óra.

– A pályázatot postai úton kettõs borítékban kell be-
nyújtani, a KERSZI Zrt. (1135 Budapest, Csata u. 11.)
címére.

– A borítékra kérjük ráírni „PÁLYÁZAT a Túrmelléki
Szövetkezet „f. a.” vagyontárgyaira”.

– A pályázat benyújtásának feltétele, hogy a benyújtás
idõpontjáig a pályázatban megjelölt bánatpénz átutalásra
kerüljön a Túrmelléki Szövetkezet „f. a.” 68800109-
11065261 számú számlájára.

– A nyertes pályázónak a vételárat a szerzõdéskötést
követõ 30 napon belül kell megfizetni.

– Az ajánlatok 5 munkanapon belül elbírálásra kerül-
nek. Ha több megfelelõ, azonos értékû pályázat érkezik, a
felszámoló ártárgyalást tart, amelynek feltételeit írásban
közli a pályázókkal. A nyertes pályázóval az adásvételi
szerzõdést 15 napon belül megkötjük. A bánatpénz a vétel-
árba beszámít, eredménytelen pályázat esetén, 8 napon be-
lül visszafizetésre kerül.

– A felszámoló felhívja az elõvásárlási joggal rendel-
kezõk figyelmét, hogy elõvásárlási jogukat a pályázat be-
nyújtásának idõpontjáig írásban gyakorolhatják.

– A meghirdetett vagyontárgyak elõzetesen egyeztetett
idõpontban személyesen megtekinthetõk.

– A felszámoló fenntartja a jogot, hogy a pályázatot
megfelelõ ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvá-
nítsa.

– A pályázattal kapcsolatban bõvebb információ Kató
Lajosnétól kérhetõ a 06 (42) 500-077-es telefonszámon.

A KERSZI Zrt. (Cg.: [01 10 041640]; 1135 Budapest,
Csata u. 11.) mint a B & K TRANS Kft. „f. a.” (Cg.:
[15 09 068657]; 4532 Nyírtura, József A. u. 18.) Sza-

bolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság által kijelölt felszá-
molója

nyilvános pályázaton

értékesíti a társaság alábbi vagyontárgyait.
I. Ingatlan
A bagaméri 1140/4. hrsz.-ú kivett „gazdasági épület és

udvar” megnevezésû 8122 m2 alapterületû ingatlant. Az
ingatlan Bagamér belterületén található. Az ingatlanon
2 db földszintes épület található, amely összesen 760 m2

alapterületû, jelenleg részben raktárnak van hasznosítva,
részben nincs hasznosítva. Az ingatlan közmûellátása
részleges. A felülépítmények 2000 évben épültek, raktáro-
zási célra.

Az ingatlan irányára:
– Telek: 1 000 000 Ft + áfa = 1 200 000 Ft
– Felülépítmények: 8 000 000 Ft + áfa = 9 600 000 Ft
Összesen: 10 800 000 Ft (áfával)
Bánatpénz: 500 000 Ft
II. Készletek
Vegyes élelmiszer jellegû és italbolti készletek (édes-

ség, illatszerek, vegyi áruk, papíráruk, tartós élelmiszerek,
üdítõitalok és egyéb italáruk stb.).

Irányára: 150 000 Ft (áfával)
Bánatpénz: 15 000 Ft
Vegyes élelmiszer és italbolti berendezési tárgyak (pol-

cok, pult, poharak, asztal, szék stb.).
Irányára: 40 000 Ft (áfával)
Bánatpénz: 2000 Ft
III. Pályázati feltételek:
– A pályázat benyújtásának idõpontja:

2007. december 7. 12 óra.

– A pályázatot postai úton kettõs borítékban kell be-
nyújtani, a KERSZI Zrt. (1135 Budapest, Csata u. 11.)
címére.

– A borítékra kérjük ráírni „PÁLYÁZAT a B & K
TRANS Kft. f. a. vagyontárgyaira.

– A pályázat benyújtásának feltétele, hogy a benyúj-
tás idõpontjáig a pályázatban megjelölt bánatpénz befi-
zetésre kerüljön a B & K TRANS Kft. „f. a.” pénztárába
(Nyíregyháza, Jókai tér 3. II. 7.).

– A nyertes pályázónak a vételárat a szerzõdéskötést
követõ 30 napon belül kell megfizetni.

– Az ajánlatok 5 munkanapon belül elbírálásra kerül-
nek. Ha több megfelelõ azonos értékû pályázat érkezik, a
felszámoló ártárgyalást tart, amelynek feltételeit írásban
közli a pályázókkal. A nyertes pályázóval az adásvételi
szerzõdést 15 napon belül megkötjük. A bánatpénz a vétel-
árba beszámít, eredménytelen pályázat esetén 8 napon be-
lül visszafizetésre kerül.

– A felszámoló felhívja az elõvásárlási joggal rendel-
kezõk figyelmét, hogy elõvásárlási jogukat a pályázat be-
nyújtásának idõpontjáig írásban gyakorolhatják.
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– A meghirdetett vagyontárgyak elõzetesen egyeztetett
idõpontban személyesen megtekinthetõk.

– A felszámoló fenntartja a jogot, hogy a pályázatot
megfelelõ ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvá-
nítsa.

– A pályázattal kapcsolatban bõvebb információ Kató
Lajosnétól kérhetõ a 06 (42) 500-077-es telefonszámon.

A STANDARD Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft.
(Cg.: [01 09 724084]; 1137 Budapest, Pozsonyi
út 33/A I. 1.) mint a BudafokVIN Kft. „f. a.” (Cg.:
[11 09 011817]; 2800 Tatabánya, Elõd vezér út 17/A)
a Komárom-Esztergom Megyei Bíróság 3. Fpk.
11-06-070474/6. számú végzésével kijelölt felszámoló-
ja (képviseli: Kovács Péter felszámolóbiztos) a folya-
matban lévõ felszámolás keretében

nyilvános pályázat

útján értékesíteni kívánja az adós ismertté vált alábbi va-
gyontárgyát:

Megmaradt tárgyi eszközök és készlet
Pályázati irányár: 10 000 000 Ft + áfa.
A pályázaton való részvétel feltételei:
– Meghatározott összegû bánatpénz megfizetése a fel-

számoló székhelyén (STANDARD Kft. 1137 Budapest,
Pozsonyi út 33/A), amelynek nagysága a megpályázott va-
gyonelemre a vételár 10%-a.

– A bánatpénz a vételárba beszámításba kerül, ered-
ménytelen pályázat esetén 8 napon belül a pályázó részére
visszautalásra kerül.

– A vételárba történõ beszámítást a törvény kizárja.
– Az értékesítésre kerülõ tárgyi eszközök és készlet

után kellékszavatosságot és garanciát nem vállalunk.
– A pályázatot legkésõbb (az ajánlott vételár és fize-

tési mód megjelölésével) jelen hirdetmény Cégközlöny-
ben való közzétételétõl (2007. november 22.) számított
15. napon 12 óráig személyesen kell leadni a STAN-
DARD Felszámoló és Vagyonkezelõ Kft., 1137 Buda-
pest, Pozsonyi út 33/A I. 1. sz. alatti címére.

– Az ajánlatot zárt borítékban kell elhelyezni, a boríté-
kon kérjük feltüntetni: „BudafokVIN Kft. f. a. pályázat”.

– Az ajánlatnak tartalmaznia kell jogi személynél és
gazdasági társaságnál a pályázó nevét, székhelyét, 30 nap-
nál nem régebbi hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jo-
gosult tisztségviselõ aláírási címpéldányát, a megajánlott
bruttó vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, nyilatkozatot
arról, hogy az ajánlattevõ 60 napos ajánlati kötöttséget vál-
lal, a vételár fedezetének igazolását.

Magánszemélynél az ajánlatnak tartalmaznia kell nevét,
címét, személyi adatokat, azonosításra alkalmas további
adatokat, a megajánlott bruttó vételárat, a vállalt fizetési
feltételeket, nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevõ 60 na-

pos ajánlati kötöttséget vállal, a vételár fedezetének igazo-
lását.

– Az ajánlat benyújtásakor igazolni kell a bánatpénz
megfizetését.

– A pályázatok bontásáról közjegyzõ jelenlétében,
a pályázati leadási határidõ lejárta után 15 napon belül ke-
rül sor.

– A pályázat eredményérõl a felszámoló a bontástól
számított 10 napon belül írásban értesíti az ajánlattevõket.

– Az elõvásárlási jog gyakorlására jogosultak a jogo-
sultságukat – a jogosultság igazolásával együtt – az ajánlat
benyújtásának idõpontjáig jelenthetik be a felszámolónak.

A felszámoló a pályázatot (megfelelõ pályázat hiányá-
ban) eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot hir-
dethet ki.

A beérkezett ajánlatok alapján a felszámoló értékesítési
versenytárgyalást tart, amennyiben a megajánlott vétel-
árak közötti eltérés 10%-on belül van. Ennek helyérõl, ide-
jérõl, szabályairól írásban értesíti az ajánlattevõket.

A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem je-
lent értékesítési kötelezettséget.

A felszámoló a hatályos 1991. évi XLIX. törvény
alapján felhívja az esetleges érdekelteket elõvásárlási
joguk gyakorlására, és kéri, hogy a jog gyakorlására irá-
nyuló szándékukat a pályázatok benyújtási határidejéig
írásban bejelenteni szíveskedjenek.

Bõvebb tájékoztatás kérhetõ Kovács Péter felszámoló-
biztostól munkanapokon 8–12 óra között a 329-4940-es
telefonszámon.

Az AGROBRÓKER Zrt. (Cg.: [01 10 042636]; 1182
Budapest, Lipótvár u. 27.; dél-magyarországi irodája:
6500 Baja, Petõfi-sziget 20.) mint vagyonrendezõ a
JONATHÁN MGTSZ „f. a.” (Cg.: [03 02 000114];
6120 Kiskunmajsa, Árpád u. 27.) vagyonrendezési eljá-
rás keretében tulajdonában lévõ vagyonelemét

árverés

útján kínálja megvásárlásra:
Kiskunmajsa belterület, garázs, hrsz.: 936/B/1., termé-

szetben a Kiskunmajsa, Béke tér 4. szám alatt található, te-
rülete: 30 m2.

Az ingatlan irányára: 700 000 Ft.
Az ingatlan vételárát további 20% áfa terheli.
Eladó az ingatlan tulajdonjogát per-, teher- és igény-

mentesen adja át, de annak állapotát, használhatóságát
nem szavatolja, a kellékszavatosságot (ideértve a közmû-
vételezés biztosítását) kizárja.

Az árverés lebonyolítására az 1991. évi XLIX. törvény
49/B. § elõírásai az irányadók.

Az árverés helye: AGROBRÓKER Zrt. irodája, 6500
Baja, Petõfi-sziget 20.
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Az árverés ideje:

2007. december 12. 10 óra 30 perc.

Az árverési elõleg összege: a becsérték 5%-a, amit az
árverezõ a helyszínen a vagyontárgy árverezése elõtt köte-
les kifizetni. Az árverésen vesztes az árverési elõleget a
helyszínen visszakapja.

A vételár megfizetésének módja: a legmagasabb ajánla-
tot tevõ a teljes (áfával növelt) összeget a helyszínen köte-
les megfizetni.

Ha a nyertes a vételár kifizetésének nem tesz eleget, a
befizetett árverési elõleget elveszíti.

Az árverésre közjegyzõ jelenlétében kerül sor.
Az árverezõ elfogadja, hogy az ingatlan adásvételi szer-

zõdése elkészítéséhez a felszámoló által megjelölt ügyvéd
jár el, az ügyvédi munkadíj a véglegesen kialakult vételár
1%-a.

Az elõvásárlásra jogosultak a kialakult vételár és a kifi-
zetés módjának ismeretében az árverésen gyakorolhatják
jogaikat.

Az árveréssel kapcsolatban érdeklõdni és idõpontot
egyeztetni az ingatlan megtekintésére a 06 (79) 421-353 és
a 06 (20) 328-9011-es telefonszámon Taschner Attila fel-
számolóbiztosnál lehet.

Az AGROBRÓKER Zrt. (Cg.: [01 10 042636]; 1182 Bu-
dapest, Lipótvár u. 27.; Bács-Kiskun Megyei Irodája) mint
a Csávolyi Mezõgazdasági Szövetkezet „f. a.” (Cg.:
[03 02 000058]; 6448 Csávoly, Dózsa Gy. út 50.)
Bács-Kiskun Megyei Bíróság által kijelölt felszámolója
harmadik

árverés

útján értékesíti Kovács Margit keramikus és szobrász,
Kossuth-díjas kiváló mûvész „Szüret” c. kerámia-dombor-
mûvét.

A dombormûvet 1968-ban készítette. A mû samottos
agyag, bevésett dísszel mintázott, bevésett – 1968 – fel-
irattal. Mérete: 2,00 m × 1,40 m és 22 darabból áll.

Témája: a fõmezõben szõlõtõke szerteágazó indái közt
két szüretelõ nõi figura, mellettük babakocsiban kisgyer-
mek, felettük kitárt szárnyú galamb látható. A mezõt há-
rom szüretelõ puttony tölti ki. A két fõalak közötti mázas
alapban bekarcolt 1968-as évszám. A bal oldali szõlõtõké-
re akasztott korsó hasán a jellegzetes „K M” monogram ta-
lálható. A fõmezõ két oldalát 3–3 részbõl felépített, szõlõ-
tõkét és búzakévét mintázó keretezéssel zárja le a mûvész.
A szõlõágakat és a búzakévét is egy-egy felfutó szalag fog-
ja össze, rajtuk fehér ólommázzal írt „IN VINO VERI-
TAS” és „BORT, BÚZÁT, BÉKESSÉGET” felirat.

A mû jelenleg egy 2 m × 1,4 m-es keretben került táro-
lásra, mely szállításra alkalmas, megfelelõ szakember a kí-
vánt helyszínen a vevõ költségére beépíti.

A mû becsértéke: 6 500 000 Ft.
Az 1991. évi XLIX. törvény 49/C. § (2) bekezdésében

meghatározott elõvásárlásra jogosultak, az elõvásárlási jo-
gukat e pályázat keretében gyakorolhatják, az elõvásárlási
jogukat igazoló dokumentumok másolatát legkésõbb az
eredményhirdetésig kell bemutatni.

A mû vételárát további 20% áfa terheli.
Eladó a mû tulajdonjogát per-, teher- és igénymentesen

adja át, de annak elszállítása és beépítése a vevõt terheli.
Az árverés lebonyolítására az 1991. évi XLIX. törvény

49/B. § elõírásai az irányadók.
Az árverés helye: AGROBRÓKER Zrt. irodája, 6500

Baja, Petõfi-sziget 20.

Az árverés ideje:

2007. december 12. 10 óra 45 perc.

Az árverési elõleg összege: a becsérték 5%-a, amit az
árverezõ a helyszínen a vagyontárgy árverezése elõtt köte-
les kifizetni. Az árverésen vesztes az árverési elõleget a
helyszínen visszakapja.

A vételár megfizetésének módja: a legmagasabb ajánla-
tot tevõ a teljes (áfával növelt) összeget a helyszínen köte-
les megfizetni.

Ha a nyertes a vételár kifizetésének nem tesz eleget, a
befizetett árverési elõleget elveszíti.

Az árverésre közjegyzõ jelenlétében kerül sor.
Az elõvásárlásra jogosultak a kialakult vételár és a kifi-

zetés módjának ismeretében az árverésen gyakorolhatják
jogaikat.

Az árveréssel kapcsolatban érdeklõdni és idõpontot
egyeztetni a mû megtekintésére a 06 (79) 421-353 és a 06
(20) 328-9011-es telefonszámon Taschner Attila felszá-
molóbiztosnál lehet.

Az AGROBRÓKER Zrt. (Cg.: [01 10 042636]; 1182
Budapest, Lipótvár u. 27.; dél-magyarországi irodája:
6500 Baja, Petõfi-sziget 20.) mint felszámoló a „FAK-
TOR-ÉPÍTÕ” Szolgáltató Kft. „f. a.” (Cg.:
[03 09 108746]; 6500 Baja, Szt. Antal 101.) tulajdonában
lévõ vagyonelemét elsõ

nyilvános pályázat

útján kínálja megvásárlásra:
1. Baja belterület, lakás megjelölésû, hrsz.: 999/4., te-

rüelte: 62,27 m2.
Természetben Baja, Kölcsey u. 42/A I. 6.
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Állapota: 60%-os készültségi szintû.
Az ingatlan irányára: 10 800 000 Ft.
2. Skoda Octavia Tradition 1.4 16V (Classic) szgk.

JEV-827 frsz., 3 éves, futott km: 131 500, fehér.
A gépkocsi irányára: 1 500 000 Ft.
3. Skoda Octavia Tradition 1.4 16V (Classic) szgk.

JEV-826 frsz., 3 éves, futott km: 137 120, fehér.
A gépkocsi irányára: 1 450 000 Ft.
4. Skoda Octavia Tradition 1.4 16V (Classic) szgk.

JHB-656 frsz., 3 éves, futott km: 164 000, fehér.
A gépkocsi irányára: 1 430 000 Ft.
A vagyonvelemek vételárát további 20% áfa terheli.
Az értékesítsére az 1991. évi XLIX. törvény 49/A. §-a

az irányadó.
Az elõvásárlásra jogosultak jogukat az 1991. évi XLIX.

törvény 49/C. § szerint gyakorolhatják. Az elõvásárlási jo-
gukat igazoló dokumentumok másolatát legkésõbb az ered-
ményhirdetésig kell bemutatni. A vételárat egy összegben, a
szerzõdés megkötésétõl számított 15 napon belül átutalással
kell teljesíteni. A bánatpénz az áfával növelt irányár 5%-a.
A vételárba való beszámítást a törvény kizárja.

Eladó a vagyonelemek tulajdonjogát per-, teher- és
igénymentesen adja át, de azok állapotát, használhatóságát
nem szavatolja, a kellékszavatosságot kizárja.

Az ajánlatokat magyar nyelven 1 példányban, „FAK-
TOR-ÉPÍTÕ Kft. f. a. pályázat” felirattal ellátott zárt borí-
tékban,

2007. december 10-én 13 óra és 14 óra között

a felszámoló dél-magyarországi irodájában (6500 Baja,
Petõfi-sziget 20.) személyesen, vagy meghatalmazott út-
ján lehet benyújtani. A pályázat átvételérõl átvételi elis-
mervényt ad a felszámoló.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
A pályázó szerzõdéskötéséhez, ingatlan-nyilvántartási

bejegyzéshez szükséges minden adatát. Társas vállalkozás
esetében hiteles formában csatolni kell: az aláírási címpél-
dányt, 30 napnál nem régebbi cégkivonatot.

A pályázóknak 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról
nyilatkozatot kell csatolnia. A pályázatban az ajánlott net-
tó vételárat kell megjelölni. A pályázaton való részvétel
feltétele a bánatpénz elõzetesen igazolt megfizetése. A fel-
számoló a bánatpénzt akkor tekinti megfizetettnek, ha az a
pályázat leadásának határidejéig az AGROBRÓKER Zrt.
10700354-25081000-52000001 számú számláján jóvá-
írásra került, vagy a helyszínen készpénzben megfizették.

A bánatpénz a vételárba beszámít, sikertelen pályázat
esetén 8 banki napon belül kamatmentesen visszautalásra
kerül. A pályázatok bontására 2007. december 12-én
11 óra 30 perckor, a benyújtás helyszínén közjegyzõ jelen-
létében kerül sor. A pályázatbontáson azok a pályázók,
akik pályázatot határidõben adták le és a bánatpénzt a
kiírásnak megfelelõen igazoltan megfizették, részt ve-
hetnek.

A pályázati ajánlatok az ajánlatok nagyságrendje alap-
ján kerülnek elbírálásra. Azonos vagy a legjobb ajánlati ár-
tól 10%-on belüli árat ajánlók között ártárgyalás megtartá-
sára kerül sor 2007. december 12-én 11 óra 45 perckor,
majd ezt követõen a felszámoló eredményt hirdet. Az elõ-
vásárlásra jogosultak, az elõvásárlási jognyilatkozatukat a
véglegesen kialakult ár ismeretében, az eredményhirdetést
követõ 15 napon belül a pályázókra is érvényes bánatpénz
átutalásával és annak igazolásával a felszámoló bajai iro-
dájában nyújthatják be. A pályázó elfogadja, hogy az in-
gatlan adásvételi szerzõdése elkészítéséhez a felszámoló
által megjelölt ügyvéd jár el, az ügyvédi munkadíj a végle-
gesen kialakult vételár 1%-a.

A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot
– megfelelõ ajánlat hiányában – eredménytelennek nyilvá-
nítsa. Jelen felhívás a kiíró részére nem jelent értékesítési
kötelezettséget.

Az érékesítéssel kapcsolatban további tájékoztatást ad
Taschner Attila felszámolóbiztos [tel./fax: 06 (79)
421-353]. Az értékesítésre meghirdetett ingatlan és gépko-
csik elõzetesen egyeztetett idõpontban megtekinthetõk.

Az ÁFI Felszámoló és Vagyonkezelõ Zrt. (Cg.:
[01 10 042854]; 1055 Budapest, Szent István krt. 1.) mint
a szentesi „TERMÁL” Kertészeti és Mezõgazdasági
Szövetkezet „f. a.” (cégjegyzékszám: [06 02 000051];
6600 Szentes, Tiszavirág u. 23.), Csongrád Megyei Bíró-
ság 3. Fpk. 06-00-000235/15. számú végzésével kijelölt
felszámolója,

nyilvános pályázat

keretében értékesíti az adós gazdálkodó szervezet tulajdo-
nát képezõ alábbi vagyonrészesedést.

Értékesítésre kerül az adós cég FLÓRACOOP Virág és
Dísznövénykereskedelmi, Szervezési és Szolgáltató Egye-
sülésben (1112 Budapest, Budaörsi út 1092/6. hrsz.) lévõ
4,97%-ot kitevõ vagyoni részesedése.

Irányár: 25 000 000 Ft (huszonötmillió forint).
A vagyoni részesedés megvásárlásánál az egyesülés

tagjainak elõvásárlási joguk van.
A pályázatokat „Szentesi Termál KMG Szövetkezet

f. a. vételi ajánlata” megjelöléssel, zárt borítékban, szemé-
lyesen, vagy ajánlott küldeményként, postai úton kell be-
nyújtani a felszámoló irodájában (6000 Kecskemét, Árpád
krt. 4.).

A beadás, illetve beérkezés határideje:

2007. december 7. péntek 12 óra.

Az ajánlatnak tartalmazni kell a pályázó nevét, székhe-
lyét, a hatályos cégkivonatot, a cégjegyzésre jogosult alá-
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írási címpéldányát, az ajánlott vételárat, a vállalt fizetési
feltételeket, nyilatkozat a 60 napos ajánlati kötöttségre.

A pályázónak az irányár 10%-ának megfelelõ bánat-
pénzt be kell fizetnie a felszámoló pénztárába vagy átutal-
ni az 52000049-12401879 számú számlára.

A bánatpénz befizetését igazoló bizonylatot a pályázat-
hoz csatolni kell.

A bánatpénz vétel esetén beszámításra, eredménytelen
pályázat esetén az eredményhirdetéstõl számított 5 napon
belül visszafizetésre kerül.

A felszámoló a bánatpénz után kamatot nem fizet.
Az ajánlatokat a benyújtási határidõt követõ 5 munka-

napon belül közjegyzõ bontja fel.
A beérkezett ajánlatok elbírálására, az esetleges ártár-

gyalásra, a döntés kihirdetésére 30 napon belül kerül sor
a felszámoló székhelyén.

A felszámoló a pályázat eredményérõl az összes pályá-
zót értesíti.

A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy
– megfelelõ ajánlatok hiányában a pályázatot érvényte-

lennek nyilvánítsa és új pályázat kiírásáról döntsön,
– amennyiben a megajánlott vételárak közötti eltérés

10% alatt van, versenytárgyalást tartson.
Az elfogadott ajánlat esetén a vevõvel az adásvételi

szerzõdés az eredményhirdetéstõl számított 30 napon be-
lül kerül megkötésre.

A felszámoló beszámítást nem fogad el.
E pályázat kiírására a felszámolási eljárásokra vonat-

kozó, többször módosított 1991. évi IL. törvény alapján
kerül sor.

A felszámoló – a többször módosított 1991. évi IL. tör-
vény alapján – felhívja az érdekelteket elõvásárlási joguk
gyakorlására, hogy a jog érvényesítésére irányuló szándé-
kukat, a pályázat benyújtásának határidejéig írásban be
kell jelenteni.

Az értékesítésrõl felvilágosítást ad dr. Molnár István 06
(30) 938-3162 és 06 (76) 502-135-ös telefonszámon.

A DR. FELSÕ Vállalkozásszervezõ és Csõdtanácsadó
Kft. (Cg.: [01 09 679649]; 1072 Budapest, Dob u. 52.)
mint a GOODFIX Európa Kereskedelmi Kft. „f. a.”
(Cg.: [01 09 062968]; 1163 Budapest, Újszász u. 1–3.) ki-
jelölt felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíti az adós tulajdonát képezõ vagyontárgyakat
a következõk szerint.

1. CITROËN Berlingo 1.9 D típusú tehergépkocsi
A gépjármû érvényes mûszaki vizsgával nem rendel-

kezik.

A gépjármû gyártási éve: 2002, hajtóanyaga: dízel, szál-
lítható személyek száma: 2.

Irányár: 1 600 000 Ft.
Bánatpénz, melynek befizetése feltétele a pályázaton

való részvételnek 500 000 forint, melyet a pályázat hely-
színén készpénzben lehet befizetni a pályázat leadásával
egy idõben.

2. HONDA ACCORD 2.2 CTD I típusú személygép-
kocsi

A gépjármû gyártási éve: 2004, hajtóanyaga: dízel, szál-
lítható személyek száma: 5.

Irányár: 4 200 000 Ft.
Bánatpénz, melynek befizetése feltétele a pályázaton

való részvételnek 1 000 000 forint, melyet a pályázat hely-
színen készpénzben lehet befizetni a pályázat ledásával
egy idõben.

A pályázat lebonyolítására a Csõdeljárásról és a fel-
számolási eljárásról szóló módosított 1991. évi IL. tör-
vény (Cstv.) 2006. július 1-jét megelõzõen hatályban
volt rendelkezései vonatkoznak. Az elõvásárlásra jogo-
sultak a jogukat a pályázat keretében gyakorolhatják.

Az értékesítésre kerülõ gépjármûvek megtekinthetõek a
felszámolóbiztossal [Hargitai Attila, telefon: 06 (1)
343-5835; 06 (30) 343-5835] elõre egyeztetett idõpont-
ban.

A pályázatokat feladó nélküli zárt borítékban kell leadni
személyesen az alábbi címre: DR. FELSÕ Vállalkozás-
szervezõ és Csõdtanácsadó Kft., 1072 Budapest, Dob
u. 52. II. 9.,

2007. december 11-én, 10 óra 30 percig

„GOODFIX Kft. f. a.” megjelöléssel.

Az írásban benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó nevét, azonosító adatait,
– cég esetén a cégjegyzékszámot, 3 hónapnál nem ré-

gebbi cégmásolatot, aláírási címpéldányt,
– a megvásárolni kívánt vagyontárgyat az áfamentes

vételi ár egyértelmû megjelölésével,
– az ajánlott fizetési feltételeket,
– a bánatpénz befizetésének igazolását,
– a 90 napos ajánlati kötöttség vállalását.
A pályázat bontására 2007. december 11-én 10 óra 45

perckor közjegyzõ jelenlétében kerül sor a felszámoló
székhelyén.

A felszámoló fenntartja azt a jogát, hogy:
– megfelelõ ajánlat hiányában a pályázatot eredmény-

telennek nyilvánítsa;
– a legjobb ajánlattevõkkel további tárgyalásokat, foly-

tasson;
– a megfelelõ, azonos értékû – a vételár vonatkozásá-

bán legfeljebb 10%-kal eltérõ – ajánlatot benyújtó pályá-
zók között ártárgyalás alapján döntsön.

Az árversenyre a bontást követõen, 2007. decem-
ber 18-án 10 órakor kerülhet sor a felszámoló székhelyén.
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A felszámoló felhívja a jogszabályon alapuló elõvásár-
lási joggal rendelkezõket, hogy elõvásárlási jogukat az
ajánlati feltételek teljesítésével az eredményhirdetés hely-
színén és idõpontjában gyakorolhatják.

Eredményhirdetés: 2007. december 18-án, 10 órakor a
felszámoló székhelyén.

A teljes vételár megfizetése a tulajdonba és birtokba
adás feltétele.

A nem nyertes pályázónak a felszámoló a bánatpénzt az
eredményhirdetést követõen haladéktalanul visszafizeti.

A vételárba a hitelezõi követelés beszámítására nincs
lehetõség.

A DR. FELSÕ Vállalkozásszervezõ és Csõdtanácsadó
Kft. (cégjegyzékszám: [01 09 679649]; 1072 Budapest,
Dob u. 52.; vagyonrendezõ: Hargitai Attila)

ajánlattételi felhívást

tesz közzé a cégjegyzékbõl hivatalból törölt KÁRPÁTIA
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „f. a.” (cégjegyzék-
szám: [01 09 167731]; 1072 Budapest, Klauzál tér 8.) tör-
lést követõen maradt ingatlanok értékesítésére.

Ingatlanok adatai:
Cím: Tiszabecs.
Megnevezések: külterület, ipartelep.
Helyrajzi számok: 064/6., 064/7., 064/8., 064/9.
Irányár ingatlanonként 415 000 Ft (négyszáztizenötezer

forint). Az ügylet áfamentes.
A bánatpénz – melynek befizetése feltétele a pályázaton

történõ részvételnek – 41 500 Ft ingatlanonként (negyven-
egyezer-ötszáz forint).

Cím: Tiszabecs.
Megnevezés: külterület, major.
Helyrajzi szám: 063/2.
Irányár 1 700 000 Ft (egymillió-hétszázezer forint). Az

ügylet áfamentes.
A bánatpénz – melynek befizetése feltétele a pályázaton

történõ részvételnek – 170 000 Ft (egyszázhetvenezer fo-
rint).

Érdeklõdni lehet a vagyonrendezõnél, Hargitai Atti-
lánál a 06 (1) 343-5835-ös telefonszámon.

Az ajánlatok benyújtásának határideje:

2007. december 11. 10 óra.

A pályázaton történõ részvétel feltételei:
– ajánlatokat feladó nélküli zárt borítékban kell leadni

„KÁRPÁTIA Kft. f. a. ajánlat” megjelöléssel 2007. de-
cember 11. 10 óráig a vagyonrendezõ székhelyén (1072
Budapest, Dob u. 52. II. 9.),

– nyilatkozat a fizetési feltételekre,
– az ajánlatban a megvásárolni kívánt ingatlan vételi

árának egyértelmû megjelölése, számmal és betûvel ki-
írva,

– annak igazolása, hogy a bánatpénz a DR. FELSÕ
Vállalkozásszervezõ és Csõdtanácsadó Kft. CITIBANK
Rt.-nél vezetett 10800021-20000001-83487043 számú
számlájára, vagy pénztárába a helyszínen befizetésre ke-
rült,

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó ajánlatát a beadási
határidõtõl számított 90 napig fenntartja,

– a pályázó nevének és azonosító adatainak közlése,
annak igazolását szolgáló okiratok csatolásával (pl. társa-
ság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonat és hiteles
aláírási címpéldány).

Az ajánlatok bontása 2007. december 11-én 10 óra
45 perckor, közjegyzõ jelenlétében, a vagyonrendezõ
székhelyén: 1072 Budapest, Dob u. 52. II. 9.

Több megfelelõ ajánlatot tevõ között árversenyt tart a
vagyonrendezõ (legfeljebb 10%-os eltérés esetén a vételár
vonatkozásában).

Eredményhirdetés 2007. december 13-án 11 órakor a va-
gyonrendezõ székhelyén: 1072 Budapest, Dob u. 52. II. 9.

A vagyonrendezõ fenntartja azt a jogát, hogy megfelelõ
ajánlat hiányában az eljárást érvénytelennek nyilvánítsa.

A CRAC-ORG Felszámoló és Csõdmenedzselõ Zrt.
(Cg.: [01 10 045271]; 1075 Budapest, Károly krt. 3/A)
mint a Pannon Baromfifeldolgozó és Értékesítõ Kft.
„f. a.” (Cg.: [11 09 012302]; 2943 Bábolna, Mészáros
út 891/2.; felszámolóbiztos: Varjú Attila) felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíti az adós alábbi vagyonelemeit:
Gyõr, Csipkegyár u. 2–4. sz. alatti élelmiszerüzem

(Gyõr, belterület hrsz.: 7672/1.).
(1/1 tulajdoni hányad, 5993 m2.)
Irányár: 90 000 000 Ft.
Gyõr, Hecsepuszta üzemi és beépítetlen telekingatlanok

(Gyõr, belterület hrsz.: 5442/1.; 5443/7.; 5444/4.; 5446/3.;
5456/1.; 5456/3.; 5456/4.; 5457.).

Irányár: 400 000 000 Ft.
A Gyõr, Csipkegyár u. 2–4. sz. alatti ingatlanba beépí-

tett technológia.
Irányár: 30 000 000 Ft.
A Bábolna, Mészáros út 891/2. sz. alatti korábban bérelt

ingatlanban található beépített berendezések.
Irányár: 30 000 000 Ft.
Az irányár áfa nélkül értendõ.
A pályázat lebonyolítására a hatályos 1991. évi XLIX.

tv. (csõdtörvény) elõírásai az irányadók.
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A pályázaton való részvétel feltétele:
– A megvásárolni kívánt vagyontárgy nettó irányára

5%-ának megfelelõ mértékû bánatpénz letétbe helye-
zése az adós cég ERSTE Banknál vezetett 11996602-
03203020-00000000 sz. bankszámlájára legkésõbb a pá-
lyázat benyújtásának határidejéig.

– Nyilatkozat arról, hogy a pályázó ajánlatát a beadási
határidõtõl számított 60 napig fenntartja.

A pályázatoknak tartalmazniuk kell többek között a pá-
lyázó fõbb adatait, a megvásárolni kívánt vagyontárgy ne-
vesítését, az ajánlott áfamentes vételárat, a bánatpénz befi-
zetésének igazolását, s a fizetési feltételekre vonatkozó
nyilatkozatot.

A pályázatok elbírálása során elõnyben részesítjük azt a
pályázót, aki a vagyon nagyobb egységére nyújt be ajánla-
tot. A beépített berendezések kibontásáról a vevõnek kell
gondoskodnia.

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.

Az írásos pályázati ajánlatokat zárt borítékban „PAN-
NON BAROMFI PÁLYÁZAT” jeligével a felszámoló-
biztos 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. szám alatti titkársá-
gán kell benyújtani, melynek határideje:

2007. december 7. péntek 12 óra.

A pályázatok bontása közjegyzõ jelenlétében történik.
Az esetleges ártárgyalásra, a döntés kihirdetésére 2007.
december 17. (hétfõ) 10 órai kezdettel kerül sor, amelynek
helyszíne a felszámolóbiztos Kecskemét, Árpád krt. 4. sz.
alatti irodája.

A csõdtörvény 49/C. § (2) bekezdésében foglaltaknak
megfelelõen az elõvásárlásra jogosultak e jogukat ezen
idõpontban és helyszínen gyakorolhatják kizárólagosan.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kér-
hetõ munkanapokon 9–12 óra között a következõ telefon-
számon: Varjú Attila, 06 (76) 486-606.

A KERSZI Kereskedelmi és Pénzügyi Szervezési Ta-
nácsadó Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság (cég-
jegyzékszám: [01 10 041640]; 1135 Budapest, Csata
u. 11.; adószám: [10572599-2-41]) mint az
INFRA-START Kereskedelmi, Ipari és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság „f. a.” (cégjegyzék-

szám: [09 09 003015]; 4025 Debrecen, Hatvan u. 58.;
adószám: [11154828-2-09]) Hajdú-Bihar Megyei Bíró-
ság 2. Fpk. 09-05-000849. számú határozatával kijelölt
felszámolója megbízásából, Vancsa Mária (4024 Debre-
cen, Piac u. 56. fszt. 1.) helyi felszámolóbiztos

pályázat

útján hirdeti meg a felszámolási eljárás alatt álló gazdál-
kodó szervezet alábbi részesedését:

Magyar Aszfaltalapanyaggyártó és Bányaipari Kft.-ben
(Cg.: [01 09 715356]; 1192 Budapest, Szondi tér 2. I. 106.)
lévõ részesedés.

A kft. törzstõkéje: 200 000 000 Ft.
Értékesítendõ üzletrész névértéke: 50 000 000 Ft.
Irányár: 200 000 000 Ft (kettõszázmillió forint) összegû

vételárért.
A pályázati értékesítésen részt vehet bármely jogi vagy

magánszemély, illetõleg jogi személyiséggel nem rendel-
kezõ gazdasági társaság, egyéni vállalkozó.

A pályázatnak tartalmaznia kell a vételi ajánlaton túl-
menõen az ajánlattevõ nevét, címét, társaság esetében a
3 hónapnál nem régebbi cégkivonatot, az aláírásra jogosult
aláírási címpéldányát, valamint a vételár kifizetésének
módját.

A pályázat beadásának további feltétele 10 000 000 Ft
összegû bánatpénz befizetése az INFRA-START Kereske-
delmi, Ipari és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság
„f. a.” pénztárába (elõre egyeztetett idõpontban: 4030
Debrecen, Vágóhíd u. 3/A), vagy az INFRA-START Ke-
reskedelmi, Ipari és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Tár-
saság „f. a.” Magyar Külkereskedelmi Bank Rt.-nél
vezetett 10300002-34606759-00003285 számú bank-
számlájára a „Pályázat – 20. Bánatpénz” megjelöléssel,
legkésõbb a pályázat beadásának határidejéig, mely befi-
zetés igazolása szükséges.

Az ajánlatokat írásban, egy zárt, név és cégjelzés nélküli
borítékban kell benyújtani „INFRA-START Kft. f. a. Pá-
lyázat – 20.” felirattal.

A pályázat beérkezésének utolsó határideje a felszá-
moló szervezet 4030 Debrecen, Vágóhíd u. 3/A alatti iro-
dájába:

2007. december 7. 8 óra.

A pályázatbontás ideje: a beérkezés utolsó határidejét
követõ 5 napon belül, közjegyzõ jelenlétében történik.

A felszámoló a pályázatokat a megajánlott vételár
nagysága és a fizetési ütemezés figyelembevételével rang-
sorolja.

Az ajánlatok elbírálását követõen, a pályázat eredmé-
nyérõl a felszámoló valamennyi pályázót írásban értesíti.

Ha több megfelelõ, azonos értékû (a vételár vonatkozá-
sában legfeljebb 10%-kal eltérõ) pályázat érkezik, a fel-
számoló a pályázók között ártárgyalást tart, amelynek fel-
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tételeit az ártárgyalás megkezdését megelõzõen közli a fe-
lekkel.

A felszámoló a pályázatot megfelelõ ajánlat hiányában
eredménytelenné nyilváníthatja.

A pályázati felhívással kapcsolatosan további informá-
ció kérhetõ munkaidõben a 06 (52) 410-736, a 06 (52)
532-359, vagy a 06 (52) 541-102-es telefonszámon.

A Kossuth Holding Válságkezelõ és Felszámoló Zrt.
(Cg.: [01 10 044789]; székhely: 1065 Budapest, Paulay
Ede u. 45.) mint felszámoló a Wiedemann Építõipari és
Vállalkozási Rt. „f. a.” (Cg.: [17 10 000710]; 7100 Szek-
szárd, Ybl M. u. 3.) tulajdonában lévõ, az alábbiakban be-
mutatott vagyoni eszközöket kínálja

nyilvános pályázat

útján megvásárlásra.
A mûszaki berendezések, gépek (fax, mobiltelefon, szá-

mítógép stb. 9 db) – áfa nélkül értelmezett – irányára
300 000 Ft, a bánatpénz 30 000 Ft.

A bútorok, irodai berendezések, felszerelések, egyéb
felszerelések (25 db) együttes – áfa nélkül értelmezett –
irányára 500 000 Ft, a bánatpénz 50 000 Ft.

A termelõgépek, berendezések, szerszámok (2 db) – áfa
nélkül értelmezett – irányára 60 000 Ft, a bánatpénz
10 000 Ft.

1 db használt raktárkonténer – áfa nélkül értelmezett –
irányára 150 000 Ft, a bánatpénz 15 000 Ft.

1 db használt raktárkonténer – áfa nélkül értelmezett –
irányára 150 000 Ft, a bánatpénz 15 000 Ft.

1 db használt öltözõkonténer – áfa nélkül értelmezett –
irányára 150 000 Ft, a bánatpénz 15 000 Ft.

1 db használt WC-konténer – áfa nélkül értelmezett –
irányára 150 000 Ft, a bánatpénz 15 000 Ft.

Az ajánlati áron felül a vagyoni eszközöket 20% áfa ter-
heli.

A megvásárlásra felkínált vagyoni eszközökért kellék-
szavatosságot nem vállalunk. Az egyes eszközcsoportokra
külön-külön is és a vagyoni eszközök összességére is lehet
ajánlatot tenni. A felszámoló a vagyoni eszközök összes-
ségére tett ajánlatokat elõnyben részesíti.

A pályázati eljárás részletes feltételeit feltételfüzet álla-
pítja meg. A feltételfüzet – titoktartási nyilatkozat egy-
idejû aláírása mellett – a felszámoló székhelyén, munkana-
pokon 9–12, pénteken 11 óráig megvásárolható, illetve
megtekinthetõ. Az ajánlat érvényességének a feltétele a
bánatpénz elõzetes megfizetése. A bánatpénz akkor tekint-
hetõ megfizetettnek, ha azt az ajánlattételi határidõ elõtt
24 órával a felszámoló bankszámláján jóváírták. A pályá-
zati ajánlatban 75 napos ajánlati kötöttséget kell vállalni.

A vételárnak a bánatpénzen felüli részét az adásvételi
szerzõdés megkötését követõ 15 napon belül, átutalással
kell megfizetni. A beszámítás lehetõségét az 1991. évi
XLIX. törvény 49. § (4) bekezdése kizárja.

Kérjük a pályázókat, hogy pályázati ajánlatukat egy ma-
gyar nyelvû példányban, zárt, a pályázóra való utalás nél-
küli, „Wiedemann Rt. f. a. – Pályázat” jeligével felirato-
zott borítékban

2007. december 7-én 10 és 11 óra

között, a felszámoló székhelyén (1061 Budapest, Paulay
Ede u. 45. IV. emelet) nyújtsák be.

Az átvett pályázati ajánlatokról a kiíró elismervényt ad.
A pályázati ajánlatokat 2007. december 11-én 11 órakor a
benyújtás helyszínén, közjegyzõ jelenlétében bontjuk fel.
A pályázatbontáson azok az érdeklõdõk, akik a bánatpénzt
igazoltan megfizették és ajánlatot nyújtottak be, részt ve-
hetnek.

A pályázati ajánlatokat a felszámoló az árajánlatok
nagysága alapján bírálja el. Amennyiben érkezik megfele-
lõ ajánlat, de a legjobb ajánlati árat követõ ajánlati ár a leg-
magasabb ajánlati ár 90%-át eléri, a felszámoló köteles a
pályázók között közjegyzõ jelenlétében nyilvános ártár-
gyalást tartani.

A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem je-
lent értékesítési kötelezettséget, megfelelõ ajánlat hiányá-
ban a pályázat eredménytelenné nyilvánítható. A felszá-
molás az 1997. augusztus 5-e utáni kezdõ idõpontú felszá-
molásokra vonatkozó, többször módosított 1991. évi
XLIX. törvény szerint folyik.

További felvilágosítással Kissné Ágics Ilona felszámo-
lóbiztos (telefon: 321-4210; fax: 321-4211) készséggel áll
rendelkezésre.

A Kossuth Holding Válságkezelõ és Felszámoló Zrt.
(Cg.: [01 10 044789]; 1061 Budapest, Paulay Ede u. 45.)
mint felszámoló a Szakcsi Új Élet Mezõgazdasági
Termelõ és Szolgáltató Szövetkezet „f. a.” (Cg.:
[17 02 000671]; 7213 Szakcs, Petõfi tér 11.) tulajdonában
lévõ, az alábbiakban bemutatott vagyoni eszközöket és in-
gatlanokat kínálja

nyilvános pályázat

útján megvásárlásra.
Fõként sütõipari és gépészeti eszközök, valamint egyéb

irodai eszközök, összesen 37 tétel – áfa nélkül értelme-
zett – irányára 120 000 Ft, a bánatpénz 12 000 Ft.

A Dombóvári Körzeti Földhivatal által 186. hrsz. alatt
nyilvántartott irodaház megjelölésû, 4827 m2 alapterületû,
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a természetben Szakcs belterületén található ingatlan
irányára: 2 400 000 Ft. A bánatpénz: 240 000 Ft.

A Dombóvári Körzeti Földhivatal által 194/2/A/1. hrsz.
alatt nyilvántartott sütõüzem megjelölésû, 455 m2 alapte-
rületû, a természetben Szakcs belterületén található ingat-
lan, irányára: 2 300 000 Ft. A bánatpénz: 230 000 Ft.

A Dombóvári Körzeti Földhivatal által 194/2/A/2. hrsz.
alatt nyilvántartott húsbolt megnevezésû 37,2 m2 alapterü-
letû, a természetben Szakcs belterületén található ingatlan,
irányára: 350 000 Ft. A bánatpénz: 35 000 Ft.

A Dombóvári Körzeti Földhivatal által 0292/1. hrsz.
alatt nyilvántartott gazdasági épület és udvar (vágóhíd)
megnevezésû 452 m2 alapterületû, a természetben Szakcs
külterületén található ingatlan irányára: 130 000 Ft. A bá-
natpénz: 13 000 Ft.

A vételárat 20% áfa terheli. Az egyes sorszámok alatt
felsorolt tételekre külön-külön is lehet ajánlatot tenni. A
felszámoló az ingatlanokra és a vagyoni eszközökre együt-
tesen tett ajánlatokat elõnyben részesíti.

A megvásárlásra felkínált vagyoni eszközökért és ingat-
lanokért kellékszavatosságot nem vállalunk. A vételárat
egy összegben, a szerzõdés megkötésétõl számított 15 na-
pon belül átutalással kell megfizetni. A beszámítást a
csõdtörvény kizárja.

A felszámolás az 1997. augusztus 5-e utáni kezdõ idõ-
pontú felszámolásokra vonatkozó, többször módosított
1991. évi XLIX. törvény szerint folyik. A pályázaton való
részvétel feltétele a bánatpénz elõzetesen igazolt megfize-
tése. A bánatpénz akkor tekinthetõ megfizetettnek, ha azt a
megadott bankszámlaszámon az ajánlattételi határidõ elõtt
24 órával jóváírták. A pályázati eljárás részletes feltételeit
feltételfüzet állapítja meg, amely tartalmazza a megvásár-
lásra felkínált ingatlanok és vagyoni eszközök rövid be-
mutatását, valamint az ingatlanok tulajdoni lapját.

A feltételfüzet a felszámoló székhelyén, munkanapokon
9–12, pénteken 11 óráig megtekinthetõ, illetve megvásá-
rolható. A pályázati ajánlatban 75 napos ajánlati kötöttsé-
get kell vállalni.

Kérjük a pályázókat, hogy pályázati ajánlatukat egy ma-
gyar nyelvû példányban, zárt, a pályázóra való utalás nél-
küli, „Szakcsi Új Élet Mg. Szövetkezet f. a. – pályázat” jel-
igével feliratozott borítékban,

2007. december 7-én 10 és 11 óra

között, a felszámoló székhelyén nyújtsák be. A pályázati
ajánlatokat 2007. december 11-én a benyújtás helyszínén,
10 órakor, közjegyzõ jelenlétében bontjuk fel. A pályázat-
bontáson azok az érdeklõdõk, akik a bánatpénzt a kiírás
szerint megfizették és határidõben ajánlatot nyújtottak be,
részt vehetnek.

A pályázati ajánlatokat a felszámoló az árajánlatok
nagysága alapján bírálja el. A felszámoló fenntartja az
ajánlatjavító eljárás alkalmazásának jogát. Amennyiben
érkezik megfelelõ ajánlat, de a legjobb ajánlati árat követõ
ajánlati ár a legmagasabb ajánlati ár 90%-át eléri, a felszá-

moló a pályázók között közjegyzõ jelenlétében nyilvános
ártárgyalást tart.

A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem je-
lent értékesítési kötelezettséget, megfelelõ ajánlat hiányá-
ban a pályázat eredménytelennek nyilvánítható.

További felvilágosítással Kissné Ágics Ilona felszámo-
lóbiztos (telefon: 321-4210) készséggel áll rendelkezésre.
Az értékesítésre meghirdetett ingatlanok és vagyoni esz-
közök elõzetesen egyeztetett idõpontban megtekinthetõk.

A BROSS Válságkezelõ Kft. (Cg.: [01 09 666223]; szék-
hely: 1015 Budapest, Hattyú u. 3/A; levelezési cím: 1276
Budapest, Pf. 77) mint az ALEXANDAR Kereskedelmi
és Vendéglátó Kft. „f. a.” (Cg.: [16 09 002365]; székhely;
5000 Szolnok, Táncsics u. 15.) felszámolója

nyilvános pályázati felhívás

útján értékesíteni kívánja a társaság könyveiben szereplõ
vitatott jogi helyzetû ingatlanrészét, mely ráépítéssel ke-
letkezett, valamint az idegen ingatlanon végzett beruhá-
zást és a hozzájuk kapcsolódó esetleges követeléseket.

A piaci viszonyítások alapján a meghirdetett vagyonele-
mek eladási irányára: 1 200 000 Ft + áfa.

A vagyonelemekkel kapcsolatosan felvilágosítást ad
Csorba Istvánné felszámolóbiztos a 06 (1) 212-0992-es te-
lefonszámon munkanapokon 8–12 óráig.

A pályázaton természetes és jogi személyek, jogi sze-
mélyiség nélküli társaságok vehetnek részt.

A pályázat benyújtási határideje: a Cégközlönyben tör-
ténõ megjelenést (2007. november 22.) követõ 15. nap
12 óra.

Bánatpénz: a megajánlott nettó vételár 10%-a.
A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell:
– Az ajánlattevõ nevét (cégét), címét (székhelyét), tár-

saságoknál 30 napnál nem régebbi cégkivonatot és a cég-
jegyzésre jogosult 30 napnál nem régebbi aláírási címpél-
dányát.

– A bánatpénz befizetésének igazolását a BROSS Kft.
Budapest Bank Rt.-nél vezetett 10102086-76610702-
00000005 számú bankszámlára „pályázat” és „bánatpénz”
megjelöléssel. A bánatpénz befizetésének határideje: a pá-
lyázat benyújtásának határideje. A befizetés teljesítése az
a nap, amikor a bank a bánatpénz összegét a BROSS Kft.
bankszámláján jóváírja. Megajánlott vételárat számmal és
betûvel leírva.

– A fizetés módját és határidejét.
– Nyilatkozatot arról, hogy 60 napos ajánlati kötöttsé-

get vállal.
– Az ajánlati kötöttség a pályázatnyertesség értesítésé-

nek kézhezvételét követõ munkanaptól kezdõdik.
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A pályázat benyújtásának módja: kettõs borítékban,
melyben a belsõ zárt borítékra legyen ráírva a pályázat
neve „ALEXANDAR pályázat” megjelöléssel. A pályázat
leadása: postán vagy személyesen munkanapokon
8–12 óra között a BROSS Válságkezelõ Kft., 1015 Buda-
pest, Hattyú u. 3/A fszt. 2. szám alatti székhelyén.

A személyesen benyújtott pályázatok átvételérõl elis-
mervényt állítunk ki. A postai úton történõ benyújtás ese-
tén a késve történõ beérkezésért a felszámoló nem vállalja
a felelõsséget.

A pályázat elbírálására a pályázat bontását követõ
10 munkanapon belül kerül sor. Az értékelés során nyertes
az az érvényes pályázat, amelyik a legmagasabb vételárat
tartalmazza. A döntésrõl a pályázók írásban kapnak tájé-
koztatást.

Jelen felhívás a felszámoló részére nem jelent értékesí-
tési kötelezettséget, az értékesítéstõl elállhat, megfelelõ
ajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvá-
níthatja. Az értékesítési eljárás eredménytelenné nyilvání-
tása a felszámoló számára kártérítési kötelezettséget nem
keletkeztet.

A felszámoló a hatályos 1991. évi IL. tv. alapján felhív-
ja az esetleges érdekelteket elõvásárlási joguk gyakorlásá-
ra. Az elõvásárlási jog gyakorlása érdekében a felszámoló
felhívja az érdekeltek figyelmét arra, hogy a jog gyakorlá-
sára irányuló szándékukat jelentsék. A pályázaton termé-
szetes és jogi személyek, jogi személyiség nélküli társasá-
gok vehetnek részt.

A TM-LINE Felszámoló és Gazdasági Tanácsadó
Zrt. (Cg.: [01 10 045659]; székhely: 1092 Budapest, Fe-
renc krt. 40.; levelezési cím: 7603 Pécs, Pf. 121), az
EU-GAST Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „f. a.”
(Cg.: [20 09 064321]; 8360 Keszthely, Magyar u. 43.)
Zala Megyei Bíróság 1. Fpk. 20-06-020469. számú vég-
zésével kijelölt felszámolója adós társaság követeléseit
kínálja

nyilvános pályázat

útján megvásárlásra.
– A követelés egy gazdasági társasággal szemben

1 500 000 Ft tõke és annak járulékaira áll fenn. (A per az
Ajkai Városi Bíróság elõtt folyik.)

Irányár: 1 000 000 Ft.
– A követelés egy gazdasági társasággal szemben

17 500 000 Ft tõke és annak járulékaira áll fenn. (A per a
Veszprém Megyei Bíróság illetékességében folyik.)

Irányár: 14 000 000 Ft.

A követelések, mint kifejezetten bizonytalan követelé-
sek, amelyek értékéért, behajthatóságáért, illetve érvénye-
síthetõségéért a kiíró felelõsséget nem vállal, illetõleg a
Ptk. 330. §-ában meghatározott kezesi felelõsségét kifeje-
zetten kizárja.

A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos aján-
latokat kér benyújtani, melyeket a TM-LINE Zrt., 1092
Budapest, Ferenc krt. 40., 1450 Budapest, Pf. 136, vala-
mint a 7621 Pécs, Felsõmalom u. 25., illetve 7603 Pécs,
Pf. 121 címekre vár „EU-GAST Kft. f. a. vételi ajánlat”
megjelöléssel, kettõs, zárt borítékban, személyesen vagy
postai úton eljuttatni.

A pályázati eljárás részletes feltételeit feltételfüzet álla-
pítja meg. A feltételfüzet – titoktartási nyilatkozat egyide-
jû aláírása mellett – a felszámoló székhelyén munkanapo-
kon 9–12 óráig megtekinthetõ, illetve megvásárolható
4000 Ft + áfa áron. Az ajánlat érvényességének feltétele
50 000 Ft bánatpénz elõzetes megfizetése, a felszámoló
Raiffeisen Bank Rt.-nél vezetett 12072507-00370600-
00100009 számú bankszámlájára. A pályázati ajánlatban
75 napos ajánlati kötöttséget kell vállalni.

A vételárnak a bánatpénzen felüli részét az engedmé-
nyezési szerzõdés megkötését követõ 8 napon belül, átuta-
lással kell megfizetni. A beszámítás lehetõségét az 1991.
évi IL. tv. 49. § (4) bekezdése kizárja.

Az ajánlatoknak tartalmaznia kell: a pályázó nevét,
székhelyét, hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult
vezetõ tisztségviselõ(k) aláírási címpéldányát, a megaján-
lott nettó vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, a vételár
fedezetének igazolását.

Az ajánlatok benyújtásának idõpontja: legkésõbb jelen
hirdetmény Cégközlönyben való közzétételétõl (2007. no-
vember 22.) számított 15. napot követõ elsõ munkanap
12 óra. A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok
átvételérõl elismervényt állít ki.

Az ajánlatok bontására a benyújtási határidõt követõen
15 napon belül közjegyzõ jelenlétében kerül sor.

A pályázati ajánlatokat a felszámoló az árajánlatok
nagysága alapján bírálja el. Amennyiben érkezik megfele-
lõ ajánlat, de a legjobb ajánlati árat követõ ajánlati ár a leg-
magasabb ajánlati ár 90%-át eléri, a felszámoló köteles a
pályázók között nyilvános ártárgyalást tartani. A követe-
léssel kapcsolatban harmadik személynek nincs elõvásár-
lási joga. A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára
nem jelent értékesítési kötelezettséget, megfelelõ ajánlat
hiányában a pályázat eredménytelenné nyilvánítható.

További információ a felszámoló szervezet munkatár-
sától, dr. Horváth Szilárd felszámolóbiztostól a 06 (30)
660-1662, valamint a 06 (72) 520-627-es telefonszámokon
kapható.
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A Kossuth Holding Válságkezelõ és Felszámoló Zrt.
(Cg.: [01 10 044789]; székhely: 1061 Budapest, Paulay
Ede u. 45.) mint felszámoló a Marend Kft. „f. a.” (Cg.:
[01 09 166659]; 1039 Budapest, Madzsar József u. 13.) tu-
lajdonában lévõ, az alábbiakban bemutatott tehergépko-
csit kínálja

nyilvános pályázat

útján megvásárlásra.
IVECO Turbo Star típusú tehergépkocsi (gyártási év:

1991) – áfa nélkül értelmezett – irányára 320 000 Ft, a bá-
natpénz 32 000 Ft.

A megvásárlásra felkínált tehergépkocsiért kelléksza-
vatosságot nem vállalunk. A vételárat 20% áfa terheli.
A bánatpénzt a 73600149-10000070 számú számlára szí-
veskedjenek utalni „Marend Kft. fa. – bánatpénz” megje-
löléssel.

A vételárat egy összegben, a szerzõdés megkötésétõl
számított 15 napon belül átutalással kell megfizetni. A be-
számítást a csõdtörvény kizárja.

A felszámolás az 1997. augusztus 5-e utáni kezdõ idõ-
pontú felszámolásokra vonatkozó, többször módosított
1991. évi XLIX. törvény szerint folyik. A pályázaton való
részvétel feltétele a bánatpénz elõzetesen igazolt megfize-
tése. A bánatpénz akkor tekinthetõ megfizetettnek, ha azt a
megadott bankszámlaszámon az ajánlattételi határidõ elõtt
24 órával jóváírták.

A pályázati eljárás részletes feltételeit feltételfüzet álla-
pítja meg, amely tartalmazza a megvásárlásra felkínált te-
hergépkocsi rövid bemutatását. A feltételfüzet a felszá-
moló székhelyén, munkanapokon 9–12, pénteken 11 óráig
megtekinthetõ, illetve megvásárolható. A pályázati aján-
latban 75 napos ajánlati kötöttséget kell vállalni.

Kérjük a pályázókat, hogy pályázati ajánlatukat egy ma-
gyar nyelvû példányban, zárt, a pályázóra való utalás nél-
küli, „Marend Kft. f. a. – pályázat” jeligével feliratozott
borítékban,

2007. december 7-én 10 és 11 óra

között, a felszámoló székhelyén nyújtsák be. A pályázati
ajánlatokat a felszámoló székhelyén 2007. decem-
ber 11-én, 10 óra 30 perckor, közjegyzõ jelenlétében bont-
juk fel. A pályázatbontáson azok az érdeklõdõk, akik a bá-
natpénzt igazoltan megfizették és határidõben ajánlatot
nyújtottak be, részt vehetnek.

A pályázati ajánlatokat a felszámoló az árajánlatok
nagysága alapján bírálja el. Amennyiben érkezik megfele-
lõ ajánlat, de a legjobb ajánlati árat követõ ajánlati ár a leg-
magasabb ajánlati ár 90%-át eléri, a felszámoló köteles a
pályázók között közjegyzõ jelenlétében nyilvános ártár-
gyalást tartani. A jelen pályázati felhívás a felszámoló szá-
mára nem jelent értékesítési kötelezettséget, megfelelõ

ajánlat hiányában a pályázat eredménytelenné nyilvánít-
ható.

További felvilágosítással Kissné Ágics Ilona felszámo-
lóbiztos (telefon: 321-4210) készséggel áll rendelkezésre.
Az értékesítésre meghirdetett tehergépkocsi elõzetesen
egyeztetett idõpontban megtekinthetõ.

Az ÁFI Felszámoló és Vagyonkezetõ Zrt. (Cg.:
[01 10 042854]; 1055 Budapest, Szent István krt. 1.) mint a
DNM-CAR Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társa-
ság „f. a.” (Cg.: [01 06 749216]; 1182 Budapest, Dráva
u. 14.), Fõvárosi Bíróság által kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíti a felszámolás alatt álló társaság tulajdonát
képezõ alábbi ingatlant:

Zalakomár belterület 1282. hrsz. alatti, természetben
Zalakomár, IV. Béla u. 20. szám alatt található, kivett la-
kóház, udvar, gazdasági épület megnevezésû, 2144 m2 in-
gatlan.

A vevõnek vállalnia kell az esetlegesen felmerülõ kör-
nyezeti károk elhárítását.

A felszámoló a vagyont egy egységként kívánja értéke-
síteni.

Az ingatlan becsült értéke: 200 000 Ft + áfa.
Bánatpénz: 20 000 Ft.
Az ingatlan pályázati ismertetõje elõzetes idõ-

pont-egyeztetés után, a felszámoló irodájában megtekint-
hetõ.

A pályázaton való részvétel feltétele:
– A megjelölt összegû bánatpénz befizetése az ÁFI Fel-

számoló és Vagyonkelezõ Zrt. UniCredit Bank Rt.-nél ve-
zetett 10900035-00000002-96040018 számú bankszámlá-
jára, vagy a felszámoló által kezelt pénztárba történhet,
legkésõbb a pályázat benyújtásának batáridejéig.

– A bánatpénz a vételárba beszámításra kerül, ered-
ménytelen pályázat esetén 15 napon belül a pályázó részére
visszafizetésre kerül.

– Nyilatkozat arról, hogy a pályázó ajánlatát a beadási
határidõtõl számított 40 napig fenntartja.

– A pályázatoknak tartalmazniuk kell többek között a
pályázó fõbb adatait (a pályázó nevét, székhelyét, hatályos
cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult tisztségviselõ aláírá-
si címpéldányát), az ajánlott vételárat, a bánatpénz befize-
tésének igazolását, s a fizetési feltételekre vonatkozó nyi-
latkozatot.

– Az írásos pályázati ajánlatokat zárt borítékban, 2 pél-
dányban, „DNM-CAR – PÁLYÁZAT” jeligével a felszá-
molóbiztos, 1055 Budapest, Szent István körút 1. I. emele-
ten lévõ titkárságán kell személyesen benyújtani, jelen
közlemény Cégközlönyben való megjelenését (2007. no-
vember 22.) követõ 15. nap legkésõbb 12 óráig.
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– A pályázatok bontásáról közjegyzõ jelenlétében a pá-
lyázati leadási határidõ lejárta után 30 napon belül ke-
rül sor.

– A pályázat eredményérõl a felszámoló a bontástól
számított 15 napon belül írásban értesíti az ajánlattevõket.

A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy:
– megfelelõ ajánlatok hiányában a pályázatot, külön in-

doklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa, s új pályázat
kiírásáról döntsön,

– a legkedvezõbb ajánlatot tevõ pályázók között ártár-
gyalás keretében döntsön az eljárásra vonatkozó csõdtör-
vény 49/A. § (4) bekezdésében foglaltak figyelembevéte-
lével (amennyiben a megajánlott vételárak közötti eltérés
10%-on belül van),

– a jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem
jelent értékesítési kötelezettséget.

A felszámoló felhívja az elõvásárlásra jogosultakat,
hogy ezen szándékukat – jogosultságuk igazolása mellett –
a pályázat beadási határidejéig írásban jelentsék be.

A vagyontárgyakért kellékszavatosságot nem válla-
lunk, beszámítást nem fogadunk el.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kér-
hetõ munkanapokon 9–12 óra között az alábbi elérhetõsé-
gen: 1055 Budapest, Szent István körút 1. I. em., dr. Arany
Beatrix, tel.: 302-3420.

Kereskedelmi képviseletek megszûnése

A RAXTON Communications Ltd. (székhelye:
CY–2101 Nicosia, Aglantzia, Apollonos 9., Ciprus) igaz-
gatósága 2007. október 8-án elhatározta a Fõvárosi Bíró-
ságnál mint Cégbíróságnál bejegyzett RAXTON Com-
munications Ltd. Magyarországi Közvetlen Kereske-
delmi Képviselet (Cg.: [01 12 073586]; székhelye: 1062
Budapest, Aradi u. 8–10.) megszüntetését.

A RAXTON Communications Ltd. Magyarországi
Közvetlen Kereskedelmi Képviselete felhívja a társaság
hitelezõit, hogy követeléseiket a Cégközlönyben való
megjelenést (2007. november 22.) követõ 30 napon belül a
kereskedelmi képviseletnél jelentsék be.

A Hankook Tire Co. Ltd. (székhely: KR-Szöul, Yeok-
sam-dong, Gangnam-gu 647–15.) a Hankook Tire Co.
Ltd. Magyarországi Kereskedelmi Képviselet (Cg.:
[01 12 073793]; székhely: 1117 Budapest, Budafoki út
91–93. IP West épület) alapítója elhatározta a képviselet
megszüntetését.

A képviselet felhívja a képviselet hitelezõit, hogy köve-
teléseiket ezen közlemény Cégközlönyben való közzététe-

lének napját (2007. november 22.) követõ 30 napon belül a
képviseletnél jelentsék be.

Az MMD PUBLIC RELATIONS (CYPRUS) Limited
(székhelye: CY–2101 Nicosia, Aglantzia, Apollonos 9.,
Ciprus) igazgatósága 2007. október 8-án elhatározta a Fõ-
városi Bíróságnál mint Cégbíróságnál bejegyzett MMD
PUBLIC RELATIONS (CYPRUS) Limited Magyar-
országi Közvetlen Kereskedelmi Képviselet (Cg.:
[01 12 073524]; székhelye: 1062 Budapest, Aradi
u. 8–10.) megszüntetését.

Az MMD PUBLIC RELATIONS (CYPRUS) Limited
Magyarországi Közvetlen Kereskedelmi Képviselete fel-
hívja a társaság hitelezõit, hogy követeléseiket a Cégköz-
lönyben való megjelenést (2007. november 22.) 30 napon
belül a kereskedelmi képviseletnél jelentsék be.

A Reebok Deutschland GmbH Magyarországi Köz-
vetlen Kereskedelmi Képviselete (Cg.: [01 12 073705];
1158 Budapest, Rákospalotai határút 2. H.; adószáma:
[21987155-1-42]) közzéteszi, hogy alapítója, a Reebok
Deutschland GmbH (székhely: Keltenring 9., D82039
Oberhaching, Németország) a Reebok Deutschland
GmbH Magyarországi Közvetlen Kereskedelmi Képvise-
lete jogutód nélküli megszüntetésérõl határozott.

A Reebok Deutschland GmbH Magyarországi Köz-
vetlen Kereskedelmi Képviselete felhívja hitelezõit,
hogy követeléseiket jelen hirdetmény Cégközlönyben
való közzétételétõl (2007. november 22.) számított
30 (harminc) napon belül a jogcím és összegszerûség
megjelölésével a társaság meghatalmazott jogi képvise-
lõjénél, a Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi
Eversheds Ügyvédi Iroda, dr. Szent-Ivány Ágnes ügy-
véd (1026 Budapest, Pasaréti út 59.) jelentsék be a
Reebok Deutschland GmbH Magyarországi Közvetlen
Kereskedelmi Képviseletre hivatkozással.

Az Eli Lilly (Suisse) SA Magyarországi Kereskedel-
mi Képviselet (Cg.: [01 12 070831]; székhely: 1051 Bu-
dapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12.) közzéteszi, hogy a képvi-
selet alapítója 2007. október 30-án elhatározta a képviselet
megszüntetését.

A képviselet felhívja hitelezõit, hogy követeléseiket a
Cégközlönyben való közzétételtõl (2007. november 22.)
számított harminc (30) napon belül a képviselet fenti cí-
mére jelentsék be.
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Bélyegzõk érvénytelenítése

A MAL Magyar Alumínium Termelõ és Kereskedelmi
Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság (Cg. 01 10-045091;
1012 Budapest, Logodi u. 34/B) alábbi szövegû, 8. sor-
számú bélyegzõjét 2007. november 19. napján eltulajdoní-
tották.

A bélyegzõ lenyomata:

MAL Magyar Alumínium
Termelõ és Kereskedelmi

Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság

No. 8
Bsz: 10402908-29024939-00000000

Adószám: 12516564-2-44

A bélyegzõ használata 2007. november 19-én 10 órától
érvénytelen.

A Bonero Kft. 2007. november 21. nappal az alábbi bé-
lyegzõit megváltoztatja.

A fenti naptól a régi bélyegzõk dokumentumokat nem
hitelesítenek.

A bélyegzõk szövege:

BONERO Kft.
1097 Budapest Tóth K. u. 5-7.

Tel/Fax: +361 218-2377
Fax: +361 216-2672

Szlsz: 10401196-00007886-00000001
Adószám: 13287663-2-13

BONERO Kft.
1097 Budapest Tóth K. u. 5-7.

Tel/Fax: +361 218-2377
Fax: +361 216-2672

Szlsz: 10918001-00000029-83070005
Adószám: 13287663-2-13

BONERO Kft.
1097 Budapest Tóth K. u. 5-7.

Tel/Fax: +361 218-2377
Fax: +361 216-2672

Szlsz: 10700677-43696301-51100005
Adószám: 13287663-2-13

BONERO Kft.
1097 Budapest Tóth K. u. 5-7.

Tel/Fax: +361 218-2377
Fax: +361 216-2672

Szlsz: 12010855-00107376-00100003
Adószám: 13287663-2-13
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TÁJÉKOZTATÓ
A MAGYAR KÖZLÖNY 2008. ÉVI MEGJELENÉSÉRÕL

ÉS ELÕFIZETÉSÉRÕL

A Magyar Közlöny 2008. évben az alábbi tartalmi változásokkal jelenik meg:
– a Magyar Közlöny melléklete, a Hivatalos Értesítõ a Magyar Közlönybe behelyezve, de külön kezelhetõen je-

lenik meg heti egy alkalommal. A Hivatalos Értesítõbe a tárcalapok jelentõsebb rendelkezései integrálásra kerül-
nek, továbbá a Hivatalos Értesítõ – a Magyar Hivatalos Közlönykiadó elõkészítésében – tartalmazza az Európai
Unió hivatalos lapjában megjelent uniós jogszabályok mutatóját, a közbeszerzéssel kapcsolatos információkat,
továbbá a bíróságok által megindított felszámolási eljárásra vonatkozó adatokat;

– a Magyar Közlönyhöz havonta – a papíros alapú havi tárgymutató és változásjegyzék megjelenésének nap-
ján – a változásokat bemutató jogszabályokra történõ elektronikus visszakeresési lehetõséget tartalmazó CD
(DVD) melléklet kapcsolódik;

– a lap indokolt esetben CD (DVD) formátumban is megjelenteti a terjedelmes jellegû jogszabályokat, közle-
ményeket, és azt az elõfizetõk számára kérésre megküldi.

Mindemellett formai változások is lesznek:
– a lap fehér kartonba foglaltan (az oldalterjedelemtõl függõen ragasztott vagy irkafûzött technológiával) a már

bevezetett színesen nyomott magyar címerrel jelenik meg.

A fenti új szolgáltatásokat a Magyar Közlöny elõfizetési díja tartalmazza!

A Magyar Közlöny elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó (1085 Budapest, Somogyi
Béla u. 6.) címén (postacím: 1394 Budapest, 62. Pf. 357) vagy a 318-6688 faxszámon.

A 2008. évi elõfizetési díj: 121 212 Ft áfával.
A Magyar Közlöny példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és

Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu),
illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a
www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

………………………………………………………………………………………………………………………

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük a Magyar Közlöny címû lapot ………………… példányban.

A megrendelõ (cég) neve: .........................................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ......................................................................................................................................

Utca, házszám: ...........................................................................................................................................................

Az ügyintézõ neve, telefonszáma: .............................................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ....................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után 8 na-
pon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés…………………………………………

……………………………………
cégszerû aláírás
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A Ma gyar Köz lönyt szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal, a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel. A Szer kesz tõ bi zott ság
 elnöke: Gi lyán György. A szer kesz té sért fe le lõs: dr. Tor dai Csa ba. Bu da pest V., Kos suth tér 1–3.
Ki ad ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó. Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., www.mhk.hu. Te le fon: 266-9290.

Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nál
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., 1394 Bu da pest 62. Pf. 357, vagy fa xon 318-6668.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó a FÁMA Rt. köz re mû kö dé sé vel. Te le fon: 266-6567.
In for má ció: tel.: 317-9999, 266-9290/245, 357 mel lék.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. (be já rat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny
 Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), il let ve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.
2007. évi éves elõ fi ze té si díj: 99 792 Ft. Egy pél dány ára: 210 Ft 16 ol dal ter je de le mig, utá na +8 ol da lan ként +189 Ft.
A ki adó az elõ fi ze té si díj év köz be ni eme lé sé nek jo gát fenn tart ja.

HU ISSN 0076—2407
07.3951 – Nyom ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó La jos mi zsei Nyom dá ja. Fe le lõs ve ze tõ: Bur ján Nor bert igaz ga tó.

A Hi va ta los Ér te sí tõt szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal, a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel.
A szer kesz té sért fe le lõs: dr. Lat kó czy An tal, Bu da pest V., Kos suth tér 1–3.
Ki ad ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó. Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la ut ca 6. Te le fon: 266-9290, www.mhk.hu.

In for má ció: te le fon/fax: 317-9999, 266-9290/245, 357 mel lék.

HU ISSN 1418–0588
Nyom ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó La jos mi zsei Nyom dá ja. Fe le lõs ve ze tõ: Bur ján Nor bert igaz ga tó.


